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استانکزی به مردم: 
از فرمان های خالف 
شریعت پیروی نکنید

خارجه  وزارت  سیاسی  معین  کابل:  ۸صبح، 
طالبان گفته که مردم می توانند از فرمان های این 
گروه در صورتی که خالف شریعت باشد، پیروی 

نکنند.
خارجه  وزارت  سیاسی  معین  استانکزی،  عباس 
به  که  سخنرانی  یک  در  را  مطلب  این  طالبان، 
دست به دست  اجتماعی  شبکه های  در  تازه گی 
نیست،  مشخص  آن  مکان  و  زمان  اما  می شود، 

بیان کرده است.
استانکزی با روایت از دوره پیامبر اسالم می گوید 
در  که  دستورهایی  از  دارند  حق  مسلمانان  که 

تضاد با شریعت باشد، اطاعت نکنند.
تأکید  طالبان  خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
اوامری بر مسلمان واجب  از  می کند که اطاعت 

است که مطابق به شریعت باشد.
از  مشخص  به گونه  استانکزی  عباس  هرچند 
فرمانی یاد نکرده، اما ظاهراً اشاره او به فرمان های 
اخیر رهبر طالبان است که آموزش، تحصیل و کار 

زنان را ممنوع اعالم کرده است.
گفتنی  است که منع تحصیل و کار زنان در پی 
مراجع  مخالفت  با  طالبان،  رهبر  فرمان  صدور 
مراجع  این  است.  شده  روبه رو  دینی  معتبر 
تصمیم های اخیر رهبر طالبان را خالف شریعت 

اسالم دانسته اند.

حزب  رییس  خان،  عمران  کابل:  ۸صبح، 
ایتالفی«  »دولت  پاکستان،  انصاف  تحریک 
»بیانیه های  صدور  دلیل  به  را  کشور  این 
غیرمسووالنه« علیه رژیم طالبان در افغانستان، 
»ملت  با  همکاری  بر  و  داده  قرار  انتقاد  مورد 

همسایه« تاکید کرده است.
خان روز سه شنبه، ۱۰ جنوری، در یک سمینار 
گفته است: »وزیران بیانیه های غیرمسووالنه ای 
در مورد حمله بر افغانستان صادر می کنند؛ اگر 
دولت افغانستان همکاری با پاکستان را متوقف 
بی پایان  یک جنگ  با  ما  آن صورت  در  کند، 

مواجه خواهیم شد.«
که  است  گفته  پاکستان  پیشین  نخست وزیر 
صلح  توافق نامه  از  بخشی  نظامی  عملیات 
می تواند باشد و به تنهایی »هرگز« نتیجه بخش 
پاکستان  دولت  او  گفته  به  زیرا  بود؛  نخواهد 
در  تروریستی  فعالیت های  از  جلوگیری  برای 

خاک خود باید با طالبان تعامل داشته باشد.

بروس لی  یا  علی زاده  عباس  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان می گوید که قرار است امسال وارد 

بازی در فلم های هالیوود شود.
در  جدی،   ۱۹ دوشنبه،  روز  ستار  تورنتو 
گزارشی زنده گی پرفرازونشیب عباس علی زاده 
مشهور به بروس لی افغانستان را بازتاب داده 

است.
تورنتو ستار گفته که  با  علی زاده در صحبت 
تسلط  زیر  پنهانی  زنده گی  از یک سال  پس 
 ۳۰ از  بیش  با  تازه گی  به  کابل،  در  طالبان 

ورزشکار دیگر به بریتانیا منتقل شده است.
عباس علی زاده که از سال ۲۰۱۵ به این سو در 

که  است  گفته  انصاف  تحریک  حزب  رییس 
»دولت ایتالفی پاکستان« بر گفت وگو با طالبان 

متمرکز نیست.
بالول  خارجی  سفر  اولین  که  است  افزوده  او 
بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، باید به 

افغانستان می بود.

چند فلم سینمایی و تبلیغاتی در کشورهای 
آسیای جنوبی و مرکزی بازی کرده، گفته که 
قرار است وارد بازی در فلم های هالیوود شود.

از  الگوبرداری  با  که  افغانستان  ورزشکار  این 
ورزش رزمی بروس لی، رزمی کار هنگ  کنگی، 
به شهرت رسید، گفته که در نیمه های سال 
در  که  فلمی  نخستین  تصویربرداری   ۲۰۲۳

هالیوود بازی می کند، آغاز می شود.
علی زاده جزییات بیشتری در مورد این فلم و 
نقش خودش ارایه نکرده و گفته است که در 
حال حاضر این اجازه را ندارد. او گفته که بازی 
در فلم های هالیوود از رویاهایی بوده که در سر 

می پرورانده است.
از  پس  و   ۲۰۱۴ سال  در  علی زاده  عباس 
به  رزمی اش  ورزش  جریان  از  تصاویری  نشر 

بروس لی افغانستان شهرت یافت.

او گفته است: »وقتی امریکا افغانستان را ترک 
ما یک فرصت طالیی داشتیم. ما سعی  کرد، 
را  روابط مان  می توانیم  که  جایی  تا  کردیم 
امور  در  و  کرده  بهتر  غنی  اشرف  حکومت  با 

افغانستان مداخله نکنیم.«
از  میالدی  گذشته  سال  اپریل  ماه  در  خان 
او  شد.  برکنار  پاکستان  نخست وزیری  سمت 
از جهان خواسته بود که با دولت طالبان وارد 
تعامل شده و آن ها را منزوی نکند؛ زیرا از نظر 
او اجتناب از تعامل با طالبان نه تنها منجر به 
نیز  را  جهان  بلکه  می شود،  منطقه ای  عواقب 

متاثر می سازد.
مورد  در  بارها  اسالم آباد  گزارش ها،  براساس 
پناه دادن رژیم طالبان به شبه نظامیان تحریک 
اجرای  عدم  و  )تی تی پی(  پاکستان  طالبان 
از  جلوگیری  مورد  در  رژیم  این  وعده های 
به  افغانستان  خاک  از  تروریستی«  »حمالت 

پاکستان، ابراز نگرانی کرده است.

عمران خان به دولت پاکستان در مورد حمله بر افغانستان هشدار داد

رویایی که به واقعیت پیوست؛    
بروس لی افغانستان در هالیوود نقش بازی می کند

آیا نوسانات حاد نرخ 
مبادله ارز و سقوط مالی 

رژیم طالبان در راه است؟
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دانه های برف یکی از پس از دیگری از آسمان غبارآلود کابل به زمین فرود 
می آید. پیاده رو ها و اطراف جاده های اسفالت شده نیز تا حدی سفیدپوش شده  

است. من از کنار دیوار دانشگاه کابل به سمت منطقه کارته  سخی در حرکت 
هستم. در روزهای برفی عابران کمتری در جاده ها رفت وآمد می کنند. هوا به 
شدت سرد است و مه و دود در جاد های پایتخت حاکم. شدت سرما و ریزش 
برف پیاده روها را تخلیه کرده و عابران را خانه نشین کرده است. نشانه های فقر 

اما در گوشه و اطراف شهر بیداد می کند.

نگذارید زنان بدون محرم در شهر 
گشت وگذار کنند 3

حلیمه: 
اگر کار نکنم از گرسنه گی می میرم

تقال برای زنده ماندن؛ 

می خوانم و می نویسم تا زنده 
بودنم را ثابت کنم

راننده گان و مسافران 
ولسوالی های خم آب و قرقین 

جوزجان از خرابی جاده ها 
شکایت دارند

بسته شـدن کـارگاه هـای زنـان
از آنـان می گیـرد  آخـرین امید را 

تبعیض ساختارمند یا آپارتاید جنسیتی؛

والی طالبان در غور:



 

اگر آداب گفت وگو را نیاموزیم، دریچه های تفاهم برای 
فرو  همکاری  پل های  ماند،  خواهند  مسدود  همیشه 
خواهند ریخت، زمینه های همبسته گی از میان خواهند 
رفت و سرانجاِم ما مانند سرانجاِم هر قوم پراکنده و هر 
زبونی  استمرار  و  شکست  تداوم  پاشیده،  هم  از  ملت 
خواهد بود. آداب گفت وگو یعنی با مهار احساسات خود، 
از تیزی و زننده گی اش کاستن و آن را با نزاکت آراستن.

ادب واژه  سنگین وزن و پرمهابتی است که میان انسانیت 
و حیوانیت مرز می کشد و پخته گی جان و روان انسان ها 
را به نمایش می گذارد. ادب در هر سطحی ارزش دارد، 
نوبت  وقتی  اما  مکتب،  تا  مسجد  از  و  بازار  تا  خانه  از 
به رسانه ها و شبکه های اجتماعی می رسد، اهمیت آن 
متجلی  ادب  که  جایی  بیش ترین  می شود.  چندان  دو 
می شود، در عرصه سخن گفتن است؛ سنجیده، بامعنا، 
نیکو و سودمند سخن گفتن. اگر کسی ادب سخن گفتن 
خو  کردن  گفت وگو  نیکو  شیوه  به  باشد،  نیاموخته  را 
نگرفته باشد و نتواند زبانی شسته و پاکیزه برای گفت وگو 
و  هم رکاب  است  قرار  که  کسانی  با  هم  آن  برگزیند، 
همسفرش باشند، چنین کسی مصداق درستی از شعر 

موالناست که گفت:

بی ادب تنها نه خود را داشت بد
بلکه آتش در همه آفاق زد

دور  از  می کشد،  زبانه  ما  سرزمین  آفاق  در  که  آتشی 
جامعه  در  گفتاری  نزاکت  و  ادب  سطح  هویداست. 
افغانستان، حتا در میان بسیاری از به اصطالح نخبه گان 
نشان می دهد  به خوبی  و  است  فرهنگی سقوط کرده 
در  بیماری  این  می آیند.  شده  تباه  جامعه ای  از  که 
استخوان  که  سختی  شکست  با  اخیر  سال  یک و نیم 
همه را لرزاند، چندین برابر شده و بسیاری را واداشته 
است که به جای سخن گفتن نیش بزنند و زهر بپاشند. 
دیدگاه شان  نظری خالف  کوچک ترین  که  است  کافی 
گفته شود، بی محابا حمله می کنند و از زرادخانه غنی 
دشنام های شان بازاری ترین تعبیراتی را که اندوخته اند، 
باره  به کار می گیرند. مهم نیست که سخن گفتن در 
دین باشد یا سیاست، فلسفه یا هنر، اجتماع یا قومیت 
یا هر موضوع همه گانی دیگری. بسیاری در شبکه های 
اجتماعی عادت کرده اند که به محض افتادن چشم شان 
بر عبارتی که نمی پسندند، حتا پیش از دانستن معنای 
همه  و  باز  انبان شان  دهانه  گوینده،  مقصود  و  سخن 

انباشته های شان سرازیر می شود.
بر کشور  این در شرایطی است که گروهی تروریستی 
مسلط شده و زنده گی را بر مردم جهنم ساخته است. 
وضعیت،  این  از  رهایی  گریزناپذیر  شرط های  پیش  از 
همگرایی و همبستگی است که بدون گفت وگو و تفاهم 
امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی تاختن بر یک دیگر 
و زدن بر سر و صورت هم دیگر، با زشت ترین عبارات و 
گزنده ترین کلمات، نشانه چه می تواند باشد جز بیگانه گی 
با نجابت و شرافتی که دیری است از این دیار جنگ زده و 
طاعون دیده رخت بربسته است. این آفت بیش از همه در 
میان قلم به دستان فارسی زبان افغانستان رو به همه گیری 
است؛ کسانی که خود را وارثان فردوسی، موالنا و بیدل 
راه  به  دعوا  مسایل  کوچک ترین  سر  بر  اما  می انگارند، 
می اندازند و دعواهای پوچ شان تا به سطح قریه های شان 
دشمن.  از  دوست  میان  بی تفکیکی  می کند،  تنزل 
جهادی اش با چپی، فدرال خواهش با ملی گرا، سکوالرش 
با مذهبی، حتی ساکن محله پایینش با ساکنان محله 
باال توان گفت وگو با زبانی پاکیزه و مودبانه را از دست 
داد ه است. شماری از آنان سخن زدن را مرادف نیش زدن 
می دانند و با دشنام و زشت گویی پیوندی هستی شناختی 
پیدا کرده اند، گویا که چون »من دشنام می دهم، پس 

هستم!«

آداب گفت وگو را بیاموزیم
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۸صبح، کابل: شرکت برق افغانستان )برشنا( تحت 
وارداتی  برق  قرارداد  که  طالبان می گوید  مدیریت 
 ۲۰۲۳ سال  پایان  تا  افغانستان  به  تاجیکستان 

میالدی تمدید شده است.
نشر  با  جدی،   ۲۰ سه شنبه،  روز  شرکت  این 
قرارداد خبر  این   از تمدید یک ساله  رشته توییتی 

داده است.
مال  توسط  قرارداد  این  که  است  افزوده  برشنا 

در  طالبان  محلی  مقام های  غور:  ۸صبح، 
والیت غور از مسدود شدن شاهراه کابل - غور 
شام  طالبان  مقام های  از  یکی  می دهند.  خبر 
تایید  ۸صبح  روزنامه  به  جدی،   ۲۰ سه شنبه، 
بار  امروز  عصر  از  غور   - کابل  شاهراه  که  کرد 
مسافربری  موترهای  رفت وآمد  روی  به   دیگر 

مسدود شده است.

قابله  یک  ربوده شدن  از  محلی  منابع  بلخ:  ۸صبح، 
کلینیک حوزوی ولسوالی بلخ والیت بلخ خبر می دهند.

منابع محلی روز سه شنبه، ۲۰ جدی، به روزنامه  ۸صبح 
افراد مسلح  می گویند که پس از چاشت روز گذشته 

ناشناس سوار بر موتر یک قابله را ربوده اند.
پس  و  داشته  نام  حمیده  قابله  این  منابع،  گفته  به 
مسلح  افراد  توسط  رفته،  بیرون  کلینیک  از  آن که  از 

ناشناس ربوده شده است.

بدخشان  در  محلی  منابع  بدخشان:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان یک زن جوان را به دلیل 
این والیت به گلوله بسته و  نداشتن محرم در 

زخمی کرده اند.
 ۱۹ دو شنبه،  روز  رویداد  این  منابع،  گفته  به 
بهارک  ولسوالی  مرکزی  شهرک  در  جدی، 
بدخشان زمانی رخ داده است که این خانم، برای 

خرید وسایل مورد نیازش به بازار رفته بود.
تداوی  دلیل  به  خانم  این  که  می شود  گفته 
جراحتش اکنون در شفاخانه بستری شده است.

باشنده  و  دارد  خانم زخمی شده ۲۶ سال سن 
اصلی ولسوالی وردوج بدخشان است.

او در محلی به نام شش پل در ولسوالی بهارک 
به  سقوط  از  پس  شوهرش  و  می کند  زنده گی 

ایران مهاجر شده است.
این در حالی است که طالبان ۳۶ تن به شمول 
هفت زن را به اتهام های گوناگون، یک ماه پیش 

در این والیت در محضر عام شالق زدند.

۸صبح، بغالن: منابع محلی در بغالن می گویند 
این  در  را  زنانه  آرایشگاه های  درب  طالبان  که 

والیت بسته اند.
منابع محلی روز سه شنبه، ۲۰ جدی، می گویند 
که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان 
در بغالن افزون بر بستن درب آرایشگاه های زنانه 
با فرستادن مکتوب به مارکیت ها هشدار داده اند 

که به آرایشگاه های زنانه مکان به اجاره ندهند.
به گفته منابع، طالبان در بغالن وجود آرایشگاه ها 

را »فتنه انگیز و خالف شرع« گفته اند.
و  مارکیت ها  صاحبان  که  می افزایند  منابع 
از  روزه   ۱۰ مهلت  خواستار  بغالن  در  دکان ها 

طالبان شده اند.
گفتنی  است که طالبان پیش از این آرایشگاه های 
بدخشان  و  تخار  کندز،  والیت های  در  را  زنانه 

بسته اند.

۸صبح، غزنی: منابع محلی در غزنی از کشته 
شدن یک مرد توسط برادرزاده اش در این والیت 

خبر می دهند.
منابع محلی می گویند که این رویداد ناوقت روز 
دوشنبه، ۱۹ جدی، در ساحه نانی ولسوالی اندر 

والیت غزنی رخ  داده است.
به گفته منابع، این مرد پس از مشاجره لفظی از 

سوی برادرزاده اش با چاقو به قتل رسیده است.
امنیه  قوماندانی  سخنگوی  سرحدی،  خالد 
طالبان در غزنی، با تأیید این رویداد می گوید که 

تالش ها برای بازداشت عامل قتل جریان دارد.
گفتنی  است که پیش از این نیز پسری پدرش را 

در ولسوالی اندر والیت غزنی کشته بود.

برق  شرکت  اجرایی  رییس  حمزه،  محمدحنیف 
محمدعمر  و  طالبان  مدیریت  تحت  افغانستان 
به  تاجیکستان،  برق  ملی  رییس شرکت  عسازاده، 

امضا رسیده است.
براساس گزارش ها، برشنا هم اکنون حدود یک هزار 
و ۶۰۰ میگاوات برق نیاز دارد که ۷۰ درصد آن از 
اوزبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد 

و ۳۰ درصد دیگر از منابع داخلی تامین می شود.

این مقام طالبان علت مسدود شدن شاهراه را 
جلوگیری از تلفات احتمالی انسانی بیان کرده 
روزهای  پیش بینی ها  براساس  که  می گوید  و 
آینده عالوه بر بارش برف، موجی از سرما نیز 

این مسیر را در بر خواهد گرفت.
این در حالی  است که این شاهراه پس از سه روز 
انسداد روز گذشته به روی ترافیک باز شده بود.

۸صبح، کابل: وزارت معارف طالبان اعالم کرده است 
سرد  هوای  دلیل  به   گرم سیر  والیت های  مکاتب  که 

بی سابقه، به مدت ۱۰ روز تعطیل شده است.
براساس مکتوب وزارت معارف طالبان که روز سه شنبه، 
۲۰ جدی، در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، این 
وزارت هدایت تعطیلی مکاتب در والیت های گرم سیر 

را داده است.
در مکتوب نوشته شده است که به  دلیل هوای سرد 
معارف  ریاست های  درخواست  کشور،  در  بی سابقه 
و  صحت  گرفتن  نظر  در  با  و  گرم سیر  والیت های 

زنده گی متعلمان، مکاتب والیت های گرم سیر کشور از 
تاریخ ۲۱ جدی تا ۱ دلو رخصت اند.

به گفته این وزارت، درس ها پس از ۱ دلو به گونه عادی 
آغاز خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته ریاست هواشناسی 
تحت کنترل طالبان با نشر خبرنامه ای گفت که آخر 
و  از سمت غربی  هفته جاری یک جبهه هوای سرد 
غربی،  والیت های  و  شده  کشور  وارد  شمال غربی 
شمال غربی، شمالی، شمال شرقی و مرکزی را شدیداً 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر، یک منبع معتبر در ریاست صحت عامه 
والیت بلخ با تایید این خبر می گوید که تحقیقات در 

مورد چگونه گی این آدم ربایی جریان دارد.
با این حال، منابع دیگر مردمی نیز می گویند که چند 
روز قبل افراد ناشناس با تماس تلفنی حمیده را تهدید 

کرده بودند.
بربنیاد گزارش های تاییدناشده، پدر این قابله یکی از 
اعضای گروه طالبان به نام مولوی حمیداهلل، مشهور به 

قاضی حماس است.
منابع ادعا می کنند که این قابله در نتیجه دشمنی های 

شخصی میان اعضای طالبان ربوده شده است.
مسووالن امنیتی طالبان تا کنون در مورد ربوده شدن 

حمیده چیزی نگفته اند.
دیگر  قابله  یک  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
هنگام رفتن به سوی وظیفه از سوی دزدان مسلح با 

ضرب گلوله در شهر مزارشریف به قتل رسیده بود.

قرارداد برق وارداتی از تاجیکستان برای یک سال 
دیگر تمدید شد

شاهراه کابل - غور دوباره مسدود شد

وزارت معارف طالبان مکاتب والیت های گرم سیر را به مدت 
۱۰ روز تعطیل کرد

یک قابله در بلخ از سوی افراد مسلح ربوده شد

طالبان در بدخشان یک 
زن را به  دلیل نداشتن 
محرم با شلیک گلوله 

زخمی کردند

طالبان آرایشگاه  های زنانه 
در بغالن را بستند

مردی در غزنی کاکایش 
را با ضرب چاقو کشت
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امین کاوه

طالبان روز سه شنبه، 20 جدی، 
دروازه های شماری از کارگاه های 

زنان را در شهر هرات بستند. 
شماری از این زنان در گفت وگو با 
روزنامه 8صبح تایید می کنند که 
طالبان برعالوه بستن دروازه های 

کارگاه های مختلف، تابلوهای 
آنان را نیز برداشته و آنان را 

تهدید کرده اند که حق بازگشایی 
این مراکز را ندارند. این زنان 

و دختران خواستار بازگشایی 
کارگاه های شان  اند و می گویند که 

این کارگاه ها تنها، کانون امید و 
ستون اقتصادی خانواده های آنان 

است.

تبعیض ساختارمند یا آپارتاید جنسیتی؛ 

بسته شدن کارگاه های زنان آخرین 
امید را از آنان می گیرد

طالبان  محدودیت های  دیوار 
گذشت  با  زنان،  برای 
می شود.  بلندتر  روز  هر 
از  محرومیت  از  پس 
تعلیق  تحصیل،  آموزش، 
و  خصوصی  نهادهای  در  کار 
خارجی،  و  داخلی  موسسه های 
اینک کارگاه های زنانه که یگانه کانون امید و ستون 
نیز بسته شده  این قشر به شمار می رفت  اقتصادی 
روزنه های  زنان،  کارگاه های  شدن  بسته  با  است. 
رفته  بین  از  اجتماع  در  آنان  معنادار  و حضور  امید 
است. شماری از زنانی که در طی چند سال گذشته 
به  تجارت های کوچک رو آورده بودند، به این باورند 
که با اعمال محدودیت های دست وپاگیر طالبان علیه 
زنان از محور تبعیض ساختارمند فراتر رفته و مصداق 
بارز »آپارتاید جنسیتی« است و باید با سازوکارهای 
جهانی به آن رسیده گی شود. به گفته زنان، بی توجهی 
در قبال این »جنایت بزرگ بشری« پیامدهای ناگوار 
در پی خواهد داشت که اثرات آن فراتر از افغانستان 

خواهد رفت و نظام بین المللی را تهدید خواهد کرد.
رغم  به  جمهوری،  نظام  سقوط  از  پس  طالبان 
رویکرد  تغییر  مورد  در  که  کاذبی  خوش بینی های 
آنان به میان آمده بود، به سیاست های تبعیض آمیز 
نخستین  در  گروه  این  داده اند.  ادامه  زن ستیزانه  و 
مکتب های  دروازه های  افغانستان  بر  سلطه  روزهای 
دخترانه را به روی دانش آموزان باالتر از صنف ششم 
سیاست های  مستمر  به طور  آن  از  بعد  و  بستند 
اعمال  زنان  علیه  را  حذف گرایانه  و  سرکوب گرانه 

کرده اند.
طالبان روز سه شنبه، ۲۰ جدی، دروازه های شماری 
از کارگاه های زنان را در شهر هرات بستند. شماری از 
این زنان در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تایید می کنند 
کارگاه های  دروازه های  بستن  برعالوه  طالبان  که 
مختلف، تابلوهای آنان را نیز برداشته و آنان را تهدید 
کرده اند که حق بازگشایی این مراکز را ندارند. این 
زنان و دختران خواستار بازگشایی کارگاه های شان  اند 
و  امید  کانون  تنها،  کارگاه ها  این  که  می گویند  و 
از  پس  که  است  آنان  خانواده های  اقتصادی  ستون 
کرده  خوش  دل   آنان  به  گسترده  محدودیت های 
بودند و با بسته شدن آن ها همه آرزوهای شان با خاک 

یک سان شده است.
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  مستعار(  )نام  هما 
می گوید که پس از اعمال محدودیت های آموزشی و 
تحصیلی طالبان بر زنان، تنها امیدش این کارگاه های 
زنانه بوده است که با تمام معنا از سوی زنان اداره و 

کار کنیم. امروز مثل همیشه رفتم کار کنم. برای ما 
تابلوی  و  را قفل کرده اند  گفتند در ]دروازه  کارگاه[ 
اجازه نمی دهند  را هم کندند. دیگر طالب ها  کارگاه 
را  ما  صدای  می کنیم  خواهش  ما  کنیم.  کار  ما  که 
بشنوید. این کارگاه ها تنها امید ما بود. دیگر چیزها را 
که بسته کردند، حداقل این کار است که خانواده ما 
نیاز دارد و ما ضرورت به کار داریم. همین را به روی 

ما باز نگه دارند.«
این در حالی است که ریاست امر به معروف و نهی 
شهر  در  زن  دکان داران  به  بلخ،  در  طالبان  منکر  از 
مزارشریف دستور داده اند که دکان های شان را بسته 
بلخ یک  در  تجارت پیشه  زنان  به  ریاست  این  کنند. 
هفته مهلت داده  تا دکان های شان را ببندند. زنان در 
بلخ می گویند که بازار زنانه است و همه مشتریان و 
فروشنده گان این بازارها را زنان تشکیل می دهند. به 
سخن آنان، هیچ بهانه ای برای طالبان وجود ندارد که 
آموزه های  یا خالف  و  اصول خود  را خالف  کار  این 

دینی بدانند.
۸صبح  روزنامه  به  بلخ،  در  زنان  این  از  شماری 
مالی  تأمین  مسوولیت  آنان  که  می گویند 
خانواده های شان را برعهده دارند و در صورت مسدود 
مجرایی  چه  از  نمی دانند  دکان های شان،  شدن 
نیازمندی های اولیه زنده گی  شان را برآورده کنند. به 
توان،  و  امید  همه  با  که  خانم هایی  زنان،  این  گفته 
خود  دکان های  در  را  خود  چندین ساله   داشته های 
سرمایه گذاری کرده بودند، اکنون برعالوه بیکار شدن، 
سرمایه های شان را نیز از دست می دهند و این مرگ 

تدریجی برای آنان است.
در  زن  دکان داران  از  یکی  مستعار(  )نام  مهرآفرین 
طالبان  برای  بهانه ای  »هیچ  می گوید:  او  است.  بلخ 
به خاطر مسدود شدن بازار ما وجود ندارد. این جا زنان 
با رعایت حجاب شرعی مورد نظر طالبان کار می کنند. 
مشتری های ما همه زن هستند و هیچ کسی نیست که 
به خاطر حضور ما تحریک شود یا ایمانش خدشه دار 
شود. ]طالبان[ هیچ عذر شرعی ندارند. پس مستقیم 

بگویند که زن ها بروند به گورستان.«
نیز  بلخ  از فعاالن مدنی در  در همین حال، شماری 
می گویند که با اعمال محدودیت های دست وپاگیر و 
ممنوعیت های بی حدوحصر، طالبان زنده گی را برای 
زنان جهنم ساخته اند. به سخن آنان، بازارهای زنانه 
که یگانه امیدی برای زنان بوده و آنان می توانستند 
در آن جا کار کنند و زنان دیگر نیز با خاطر آرام خرید 
کنند. این بانوان انتظار دارند که دروازه های بازارهای 
زنانه و کارگاه ها و مراکز آموزشی به روی زنان باز شود. 
به گفته آنان، اگر طالبان خواستار تداوم حاکمیت در 

و  بدهند  مردم گوش  به صدای  باید  کشور هستند، 
زمینه سیطره سیاهی و دگم اندیشی را بیشتر از این 

در زنده گی مساعد نسازند.
ماه   ۱۷ از  بیش  در  طالبان  که  است  حالی  در  این 
گذشته به صورت دوام دار، محدودیت هایی را بر زنان 
وضع کرده اند که در تضاد با همه ارزش ها و قوانین 
و  آموزش  از  محرومیت  دارد.  قرار  بشری  حقوق 
خصوصی،  و  دولتی  نهادهای  در  کار  منع  تحصیل، 
و  اجباری  حجاب  اجتماع،  در  حضور  ممنوعیت 
مسدود کردن دروازه های شماری از نهادهای دولتی، 
اسناد تحصیلی  مراحل  زنان حق طی  به گونه ای که 
خویش را در نهادهای تحصیلی و آموزشی نیز از دست 
زنان  بر  از محدودیت هایی است که طالبان  داده اند، 

اعمال کرده اند.
بر  ستم  از  که  معترض  دختران  و  زنان  از  شماری 
در  را  طالبان  سیاست های  و  آمده اند  ستوه  به  زنان 
می دانند،  جنسیتی«  »آپارتاید  مصداق  زنان،  قبال 
اعمال  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
سیستماتیک  حذف  از  فراتر  طالبان  محدودیت های 
امروز  که  آنان، ستمی  گفته  به  است.  و ساختارمند 
بر زنان در افغانستان روا داشته می شود، نماد کامل 

»آپارتاید جنسیتی« است.
زنانه  بازارهای  و  کارگاه ها  بستن  از  حالی  در  زنان 
شکایت دارند که در طول بیش از دو دهه گذشته، 
آنان با سرمایه گذاری در عرصه تجارت های کوچک، 
اقتصاد کشور نقش عمده را  بازار و تقویت  در رونق 
خانواده ها  معاش  امرار  برای  همزمان  و  کرده اند  ایفا 
ارزنده ای  گام های  نیز  خود  اقتصادی  خودکفایی  و 
اقتصادی و  یگانه ستون  زنان  اکنون که  برداشته اند. 
پایگاه امیدشان را در کارگاه های خیاطی نیز از دست 
داده اند، به این باورند که چرخ زنده گی شان در قلمرو 

حاکمیت طالبان از چرخش باز مانده  است.

پیش از این روزنامه ۸صبح در گزارش های متعددی 
و  بیکاری  با  که  است  دریافته  شهروندان  از  نقل  به 
محرومیت زنان، بستر ازدواج های اجباری، ازدواج های 
زیر سن و فروش دختران افزایش یافته است. شمار 
زیادی از دختران و زنانی که قربانی ازدواج های اجباری 
شده اند، دلیل عمده تن دادن به این ستم را بیکاری، 
فقر، گرسنه گی و محرومیت از حق آموزش، تحصیل و 
کار توصیف کرده اند. طالبان به رغم فشارهای داخلی 
و انتقادهای گسترده بین المللی به سیاست  حذف زنان 
و سایر گروه های اقلیت اجتماعی ادامه می دهند. در 
معین سیاسی  استانکزی،  مورد شیرعباس  تازه ترین 
وزارت خارجه این گروه، که ظاهراً از فرمان های رهبر 
که  سخنرانی ای  یک  در  آمده،  ستوه  به  غایب شان 
مکان و زمان آن مشخص نیست گفته است که مردم 
فرمان هایی که خالف »شریعت« صادر  از  می توانند 

شده است، اطاعت نکنند.

مدیریت می شد و همچنان همه دست اندرکاران آن ها 
زنان بوده اند. او می افزاید: »یکی از کارمندان کورس 
ظهور هستم. تعداد شاگردهای کورس ظهور ۵۰ است. 
طالب ها آمدند کورس را بسته کردند. نمی فهمم چرا 
بسته کردند؟ وضعیت اقتصادی ما خوب نیست. نیاز 
داریم کار کنیم و نان پیدا کنیم. در این جا هیچ مرد 
حضور ندارد. تماماً زن ها و دخترها هستند که نقاشی 
می کنند، انگلیسی می خوانند و خیاطی می آموزند تا 

بتوانند یک لقمه نان حالل پیدا کنند.«
می گوید:  هرات  در  دیگر  کارگاه های  از  یکی  مالک 
بسته  صبح  بجه  یازده ونیم  ساعت  را  ما  »کارگاه 
کردند. نمی دانیم به چه دلیل بسته کردند. ۵۰ الی 
هم  را  ما  لوگوی  داریم.  کارگاه  داخل  به  کارگر   ۶۰
کندند ]برداشتند[ و ]دروازه[ را هم به روی ما پلمب 
]مهروالک[ کردند. مردم نیاز به کار دارد. در به روی 
همه بسته شده است.« او می افزاید: »همه گی کارهای 
است.  خانواده ها  و  خانم ها  به  ضرر  ]طالبان[  این ها 
معنایی ندارد که این ها ]طالبان[ کورس ها را به  روی 
به روی  را  مردم بسته کرده اند، دروازه کار ]کارگاه[ 
زن ها بسته می کنند، زنان از کجا باید نان پیدا کنند، 
همه زنان که سرپرست خانواده ندارند. زنان در جریان 
از دست داده اند، فرزندان شان  را  جنگ، شوهران شان 
شهید شده، چه کار باید کنند؟ چه کسی برای شان 

نان می دهد.«
ستاره )نام مستعار(، کارمند یکی از این کارگاه های 
زنانه در هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید: »یکی از 
کارمندان بخش بانوان هنرجو هستم. ]طالبان[ چرا 
این کارها را با ما خانم ها می کنند؟ ما همه نیاز داریم 

زنان در حالی از بستن کارگاه ها و 
بازارهای زنانه شکایت دارند که 

در طول بیش از دو دهه گذشته، 
آنان با سرمایه گذاری در عرصه 

تجارت های کوچک، در رونق بازار و 
تقویت اقتصاد کشور نقش عمده 

را ایفا کرده اند و همزمان برای 
امرار معاش خانواده ها و خودکفایی 

اقتصادی خود نیز گام های ارزنده ای 
برداشته اند. اکنون که زنان یگانه 
ستون اقتصادی و پایگاه امیدشان 

را در کارگاه های خیاطی نیز از دست 
داده اند، به این باورند که چرخ 
زنده گی شان در قلمرو حاکمیت 

طالبان از چرخش باز مانده  است.
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میراحمد شکیب

حساس  شاخص های  از  یکی  به عنوان  مبادله  نرخ 
از  افغانستان  وارداتی  اقتصاد  برای  کالن،  اقتصاد 
اهمیت زیاد برخوردار است. اقتصاد وارداتی افغانستان 
که در حال حاضر ثبات آن اساساً وابسته به کمک های 
خارجی و ورود ارز به کشور است، در برابر نوسانات 
می باشد؛  آسیب پذیر  و  حساس  مبادله  نرخ  منفی 
کمک های  وصف  با  جمهوریت  دوره  در  چنان که 
افغانستان، نوسانات نرخ مبادله  به  فراوان بین المللی 
همیشه اقتصاد افغانستان را از رهگذر سطح قیمت ها 
بر حکومت  را  فشارها  و  می ساخت  مواجه  چالش  با 
ارز  مبادله  نرخ  نوسانات  از همین رو،  افزایش می داد. 
روی چگونه گی توقعات مردم و سرمایه گذاران نسبت 
به وضعیت اقتصادی در کشور اثرگذار دانسته می شود.

بعد از سقوط جمهوریت و روی کار آمدن دوباره رژیم 
جنایت کار طالبان، اقتصاد افغانستان وارد رکود بزرگی 
شد که بربیناد سنجش های بانک جهانی، کاهش بین 

ظاهراً  را  گروه  این  مختلف،  کشورهای  و  بین المللی 
افغانستان  به  بشردوستانه  کردن کمک های  قطع  به 
به  بین الملی  کمک های  هرچند  داده اند.  هشدار 
افغانستان در زیر سایه حاکمیت طالبان نتوانست که 
جلو افزایش فقر را در کشور بگیرد و از جانب دیگر، 
دخالت های سران و فرماندهان متعصب این گروه در 
کمک ها  این  تا  شد  باعث  کمک ها،  این  توزیع  روند 

به طور شاید و باید آن به خانواده های نیازمند نرسد.
اکنون دیده می شود که با وصف تعیین نرخ مبادله 
توسط طالبان، ارزش نرخ افغانی در برابر دالر امریکایی 
در این روزها سیر نزولی داشته و یک دالر امریکایی 
مبادله  کشور  بازارهای  در  افغانی   ۹۰ از  بیشتر  به 
می شود. نرخ در بازار ارز بیشتر از این نمی تواند که با 
تهدید تفنگ تنظیم شوند. با این حال، در حالی که 
طالبان سرگرم حراج ذخایر نفت و  زغال سنگ حوزه 
شمال کشور به پاکستان و چین، از حامیان راهبردی 
نرخ مبادله که سقوط  نوسان حاد  آیا  این گروه اند، 
اقتصاد رژیم طالبان را در پی داشته باشد در راه است 

یا خیر؟
اقتصاد  کشیدن  بیرون  برای  طالبان  این که  نخست 
از رکود و بهبود نسبی شرایط کسب و کار  افغانستان 
و افزایش میزان اشتغال، نیاز جدی به ورود کافی ارز 
به کشور دارند. در حالی که کمک های جامعه جهانی 
ارز را در  از تقاضای  تا بخشی  توانسته  افغانستان  به 
اقتصادی  فشارهای  از  و  کند  مرفوع  کشور  بازارهای 
بر بانک مرکزی زیر اداره طالبان بکاهد، اما قطع این 
کمک ها بدون تردید که فشار را بر اقتصاد رژیم طالبان 
افزایش خواهد داد و آن را با خطر جدی سقوط مالی 

مواجه خواهد کرد.
جامعه  نقدی  کمک های  شدن  متوقف  این که  دوم 

۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را در 
پی داشت. کاهش قابل مالحظه ارزش افغانی در برابر 
بازارهای کشور پس از ۱۵ آگست  دالر امریکایی در 
سال ۲۰۲۱ باعث افزایش سرسام آور سطح قیمت های 
داخلی، افزایش میزان ناداری و زیان های مالی هنگفت 
بازرگانان شد. این امر در ابتدا بانک مرکزی زیر اداره 
طالبان را به شدت نگران ساخت تا آن که با توسل به 
بازارها  را در  مبادله غیرواقعی  نرخ  این گروه  تفنگ، 
حاکم کرده و صرافان را ناگزیر به خرید و فروش ارز به 
نرخ تعیین شده کردند. در پهلوی آن، کاهش واردات، 
سازمان های  سوی  از  دالر  میلیارد   ۱,۸ شدن  واریز 
پاکستان  به  زغال سنگ  ذخایر  لیالم  و  بین المللی 
توسط طالبان، باعث شد تا ثبات نسبی در نرخ مبادله 

حفظ گردد.
پس از آن که در هفته های اخیر با وضع محدودیت های 
غیراخالقی، بدوی و زن ستیزانه طالبان بر تحصیل و 
این  تاریک  و  زشت  چهره  از  پرده  اندکی  زنان،  کار 
گروه برداشته شد، بعضی از سازمان های امدادرسان 

ارز  آیا نوسانات حاد نرخ مبادله 
و سقوط مالی رژیم طالبان در راه است؟

من خودم را از جمله آدم های کتاب دوست و تا حدودی 
کتاب خوان می شمارم. از زمانی که دست چپ و راستم 
را شناخته ام، کتاب و کتاب خوانی بخشی از زنده گیام را 
تشکیل داده است. چند سال اول در اثر فشار و اجبار 
از  از آن، آهسته آهسته  به مطالعه می دادم و پس  تن 
صمیم قلب به خواندن کتاب عالقه مند شدم و از روی 
آن  مطالعه  مخصوصاً  می خواندم؛  کتاب  رغبت  و  رضا 
برایم  بود  برنامه درسی  از  از کتاب ها که خارج  دسته 
جاذبه خاص داشت. به این علت که در درازنای سال ها، 
آدم کتاب دوست و کتاب خوانی بوده ام، طبیعتاً خاطراتی 
مربوط به کتاب و قلم و کتاب خانه در ذهنم جای گیر 
شده است. اکنون می خواهم قسمتی از این خاطرات را 

از منظری خاص با خواننده گان در میان بگذارم.
من در خانواده ای فرهنگی و اهل کتاب متولد شده ام. 
نام آور پنجشیر است و به  پدرم از مالهای برجسته و 
گواهی خواص و عوام، در علوم شرعی و مخصوصاً فقه 
حنفی به قدر کفایت تبحر داشت. به علت تبحرش در 
فقه، مردم همواره برای حل مشکالت دینی و فقهی شان 
به وی مراجعه می کردند. پدرم کتاب خانه ای داشت که 
با سنجه های آن زمان، کتاب خانه ای غنی و پر و پیمان 
بود. به اقتضای شغل پدرم، قسمت اعظم کتاب های این 
کتاب های  قبیل  از  مالیی«  »کتاب های  را  کتاب خانه 
بالغت،  نحو،  عقاید، صرف،  فقه،  رشته های  به  متعلق 
کتاب خانه  این  در  می داد.  تشکیل  هیأت  و  منطق 
نوشته  معاصر  نویسنده گان  که  کتاب هایی  تک و توک 
بودند و از مسایل و معضالت عصر حاضر سخن می زدند 
تراوشات  بیشتر شامل  کتاب ها  این  یافت می شد.  نیز 
قلمی نویسنده گان و اندیشه گران جریان اسالم سیاسی 
از قبیل حسن البنا، مودودی، سید قطب، محمد قطب 
و زینب غزالی می شد. از شعر و رمان کمتر کتابی در 
سعدی،  کتاب های  این همه،  با  می شد.  یافت  آن جا 
حافظ و موالنا در گوشه هایی از این کتاب خانه به چشم 

و  کتاب »حالل  می زنم:  مثالی  ادعا  این  توضیح  برای 
حرام در اسالم« اولین و نام بردارترین کتابی است که 
دکتر یوسف قرضاوی در رشته فقه و پرسش های عصر 
جدید به نگارش درآورده است. او این کتاب را در سال 
۱۹۶۰ میالدی نگاشته است. اما ما به ترجمه فارسی 
آن که توسط شخصی به نام ابوبکر حسن زاده صورت 
گرفته، پس از سقوط طالبان )۲۰۰۱( دسترسی یافتیم؛ 
یعنی ۴۰ سال بعد. در سال ۱۳۸۰ و در اواخر سلطه 
اول طالبان، قادر شدم از طریق دوستی در روستای ما 
به کتابی از عبدالکریم سروش دست پیدا کنم، اگرچه با 
توجه به پایین بودن سطح فکرم، نمی توانستم بسیاری 
از حرف های سروش را درک کنم. این کتاب ها از یکی 
از افراد سرشناس بود به نام عبدالودود پیمان که بعدها 
از والیت کندز به پارلمان افغانستان راه یافت. با مطالعه 
کتاب مدارا و مدیریت عبدالکریم سروش به مکاشفه ای 
لذت آور دست یافته بودم و تصور می کردم دنیای تازه 
و شگفت انگیز به رویم باز شده و به گنجینه ای گران بها 

دست یافته ام.
و  نشریات  آرشیف  به  پدری،  کتاب خانه  از  گوشه ای 
حاکمیت  دوران  و  جهاد  دوران  در  چاپ شده  مجالت 

ربانی،  برهان الدین  رهبری  به  کابل،  در  مجاهدین 
اختصاص یافته بود. شاید تازه ترین نوشته هایی که ما 
را با دنیای پیرامون ما وصل می کرد، همین نوشته ها 
بودند؛ چون از نگارش آن ها ۱۰ سال یا کمتر سپری 
آن  کتاب های  غالب  که  بود  درحالی  این  بود.  شده 
کتاب خانه »زرد ورق« و به دست کسانی نگاشته شده 
بود که ۲۰۰ سال، ۳۰۰ سال و یا حتا هزار سال پیش 
نوجوانی  و  کودکی  همان  از  من  می کرده اند.  زنده گی 
به شدت مشتاق خواندن این نشریه ها و مجله ها بودم. 
کتاب های درسی  بر  فقط  داشت که من  تمایل  پدرم 
این  خواندن  سرگرم  می دید  موقع  هر  و  کنم  تمرکز 
قبیل نشریه ها و مجالت هستم، سرزنشم می کرد و به 
نحوی به من می فهماند که »اخبار خوانی« و بی اعتنایی 
به درس های مالیی چیز مطلوبی نیست. در همین ایام 
بود که با نوشته های محمد اکرام اندیشمند آشنا شدم 
شده  چاپ  داشت  ترس آوری  نام  که  مجله ای  در  که 
به شدت  زمان  آن  در  اندیشمند  بود: »میثاق خون«. 
اسالم  که  می داد  نشان  اسالم  از  قرائتی  به  پای بندی 
سیاسی ترویج می کند. در این اواخر که با او از نزدیک 
اندیشه ها  آن  با  وی  که  متوجه شدم  کردم،  معاشرت 
خدا حافظی کرده است. با خواندن »میثاق خون« یکی 
به  آن  شعر  صفحات  در  الجوردین شهری  نام  بار  دو 
چشمم خورده بود. ف.فاضل و ث.ثامر هم از نویسنده گان 
این مجله بودند. در نشریات دوران دولت مجاهدین با 
نام واقف حکیمی آشنایی یافتم. او در هفته نامه مجاهد 
مطلب  بود،  افغانستان  اسالمی  جمعیت  هفته نامه  که 
می نوشت. در همان دنیای کوچک نوجوانی برایم این 
جمعیت،  رسمی  نشریه  چرا  که  بود  شده  پیدا  سوال 
گاهی دولت مجاهدین به ریاست برهان الدین ربانی را 
به توپ می بندد و با لحنی خشم گینانه از عملکرد آن 

انتقاد می کند.
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می آمدند.
کتاب های درسی ما به زبان عربی نوشته شده و تقریباً 
همه آن ها در قصه خوانی پیشاور به چاپ رسیده بودند. 
سال  صدها  که  اشخاصی  توسط  کتاب ها  این  بیشتر 
من  زمانی که  بودند.  شده  تألیف  می زیسته اند،  پیش 
کما بیش می توانستم کتاب فارسی بخوانم و چیزی از آن 
به دست بیاورم و عالقه مند »سرک کشیدن ابلیس وار« 
سال هایی  درسی شدم،  برنامه  از  بیرون  کتاب های  به 
بود که پنجشیر در محاصره طالبان قرار داشت و از هر 
لحاظ ارتباطش با دنیای بیرون قطع شده بود. من از 
به علت همین  اواخر دهه ۹۰ میالدی سخن می زنم. 
نبود؛  دسترس  در  هم  تازه  کتاب  استثنایی،  وضعیت 
چون اگر قرار بود کتابی به پنجشیر و حوالی آن بیاید 
می بایست از قلمرو طالبان عبور کند و طالبان نسبت به 
کتاب ها و مواد فرهنگی ممنوعیت های ویران گر اِعمال 
کرده بودند. یادم هست که یک تن از هم صنف های ما 
که بزرگ تر، با تجربه تر و پخته تر از ما بود می گفت که 
یک کتاب از زمان چاپ شدن تا رسیدنش به ما باید ۵۰ 
سال را طی کند. او این حرف را با لحنی بر زبان می آورد 
که بیان گر درمانده گی و اعتراض او به وضع موجود بود. 

می خوانم و می نویسم تا زنده بودنم را ثابت کنم

جهانی به افغانستان، عرضه ارز را در بازارهای کشور 
به شدت کاهش خواهد داد. سپس سطح قیمت های 
داخلی به دلیل این که اقتصاد افغانستان بیشتر متکی 
بر واردات است، در نتیجه کاهش نرخ مبادله افغانی 
در برابر دالر امریکایی افزایش خواهد یافت و به این 
ترتیب منجر به افزایش بیشتر میزان ناداری در کشور 
وخامت وضعیت  و  افغانی  ارزش  خواهد شد. سقوط 
جداً  تاثیرات  نیز  طالبان  رژیم  بودجه  بر  اقتصادی 
نامطلوب خواهد داشت و توانایی مالی وزارت مالیه این 

گروه را نیز بیشتر از حال حاضر محدود خواهد کرد.
سوم این که تداوم بحران نقدینه گی در سکتور بانکی، 
و  افغانستان  امانی  صندوق  کار  رسیدن  بن بست  به 
حضور مالهای نافهم در رهبری بانک مرکزی همراه با 
برگشت چهره های فاسد و البی گر قومی طالبان مانند 
شاه محمد محرابی به شورای عالی بانک مرکزی، این 
بانک را فاقد هرگونه ظرفیت برای مدیریت بحران و 

کنترل نوسانات نرخ مبادله ساخته است.
در پهلوی موارد باال، تشدید نوسانات نرخ مبادله منجر 
طالبان  از  سیاسی  نارضایتی های  از  دیگری  موج  به 
سکتور  همچنان  و  شد  خواهد  افغانستان  داخل  در 
خصوصی افغانستان را با چالش ها و زیان های بزرگ 

اقتصادی مواجه خواهد ساخت.
به این ترتیب، در صورتی که کشورهای حامی این گروه 
مانند قطر، چین، ایران و پاکستان با رژیم تروریستی 
افزایش نوسانات نرخ مبادله،  طالبان همکاری نکند، 
فشار بیشتر را بر اقتصاد رژیم طالبان وارد خواهد کرد 
و آن را با سقوط مالی مواجه خواهد کرد. در این میان 
آن چه مایه نگرانی جدی است، وخامت وضعیت بشری 
در افغانستان می باشد که در هر حالت، رسیده گی به 

آن هیچ گاهی برای طالبان اهمیت ندارد.

مهران موحدنویسنده:

سازمان های 
بین المللی و لیالم 
ذخایر زغال سنگ 

به پاکستان توسط 
طالبان، باعث شد 
تا ثبات نسبی در 

نرخ مبادله حفظ 
گردد.
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افغانی سود به فروش می رساند. حلیمه عالوه می کند: 
»پسرم در نجاری کار می کند. یک چوب را به ۱۵۰ 
افغانی می خرد و از آن ۳ یا ۴ چوکی ساخته می سازد. 
اگر پول چوب و نخ پالستکی و رنگ را حساب کنیم 
از یک چوکی ۱۰ تا ۲۰ افغانی مفاد می کنیم و همین 
زنده گی ما را می چالند.« این خانم کهن سال بیشتر 
توضیح می دهد: »مردم این چوکی ها را می خرند و در 
زمان وضو از آن استفاده می کنند. باز حاال زمستان 
است پارو هم می فروشم تا یک لقمه نان هم از فروش 

آن به دست بیاورم.«
حلیمه روزانه ۳ تا ۴ چوکی چوبی می تواند بفروشد و 
به سخن او، مردم در روزهای برفی پارو نیز خریداری 
امرار  و شوهر کهن سالش  او  آن  از سود  و  می کنند 
می پرسم.  او  از  سرد  هوای  درباره  می کنند.  معاش 
اگر  او و شوهرش طوری است که  می گوید که کار 
از  ماه  آخر  در  و  می شوند  پسمان  کنند،  رخصتی 

پرداخت کرایه خانه عاجز می مانند.
فقر و ناداری در چهره اش پیدا است. او باید ماهانه 
مخارج  و  بپردازد  خانه  کرایه  بابت  افغانی  هزار  سه 
از  آه سردی  با  تأمین کند.  نیز  را  نفری  خانواده دو 
نامهربانی های پسرش می گوید: »من و پسرم در خانه 
یک جا زنده گی می کنیم، اما مجبورم برای پرداخت 
کرایه خانه در آخر ماه آماده باشم؛ چون پسرم با من 
و پدرش همکاری نمی کند و دست ما را نمی گیرد.«

جاده ها  در  دیگر  حلیمه  ده ها  کابل  برفی  هوای  در 
و هوای سرد  از یک سو  برف  ریزش  دیده می شوند. 
پایتخت از طرف دیگر؛ اما  این دو نتوانسته از جمیعت 
زنان دست فروش و تگدی گر در کابل بکاهد. جاده های 
پایتخت در روزهای زمستان روایتی از فقر حاکم در 

این شهر دارد.
جنگ های خانمان سوز چندین ساله، به ویژه نبردهای 
هزاران  پیشین،  حکومت  با  طالبان  اخیر  مسلحانه 
شهروند کشور را از خانه و کاشانه آواره ساخته است. 
حومه های  به  پسین  سال های  در  که  نبردها  شدت 
شهرها و روستاهای افغانستان رسیده بود، باشنده گان 
محالت جنگ زده را وادار به ترک خانه های شان کرده 
هزاران  گواه  کشور  پایتخت  عنوان  به  کابل  است. 
بی جاشده داخلی است. افرادی که سال ها ناداری و 

پستی روزگار را چشیده اند.
حاال پس از تسلط دوباره طالبان بر کشور، فقر دامنش 
آواره گان  کام  به  را  زنده گی  و  گسترانده  بیشتر  را 
داخلی بیشتر از پیش تلخ تر ساخته است. فرار مغزها، 
کمک های  قطع  و  تجارت  از  ترس  سرمایه،  فرار 
را  اقتصاد شهروندان  که  عواملی هستند  از  خارجی 
سازمان های  بررسی  است.  رسانده  آسیب  شدت  به 
بین المللی نشان می دهد که در حال حاضر حدود ۲۸ 
میلیون جمعیت ۳۶ میلیونی افغانستان، به کمک های 
نفوس  درصد   ۷۷ که  رقمی  دارند.  نیاز  خارجی 
مجموعی کشور را شکل می دهد. طالبان اما به جای 
کمک به اقتصاد کشور، به دنبال وضع محدودیت های 

بیشتر بر شهروندان هستند.

دانه های برف یکی از پس از دیگری از آسمان غبارآلود 
اطراف  و  پیاده رو ها  می آید.  فرود  زمین  به  کابل 
جاده های اسفالت شده نیز تا حدی سفیدپوش شده  
است. من از کنار دیوار دانشگاه کابل به سمت منطقه 
کارته  سخی در حرکت هستم. در روزهای برفی عابران 
کمتری در جاده ها رفت وآمد می کنند. هوا به شدت 
پایتخت حاکم.  و دود در جاد های  مه  و  است  سرد 
شدت سرما و ریزش برف پیاده روها را تخلیه کرده 
و عابران را خانه نشین کرده است. نشانه های فقر اما 
تگدی گران،  بیداد می کند.  اطراف شهر  و  در گوشه 
کسبه کاران و کودکان اسپندی هنوز هم روی جاده ها 

به دنبال نان هستند.
از  یکی  در وسط  اما خانم کهن سالی  میان  این  در 
جلب  خود  به  را  توجهم  جاده  کنار  پیاده روهای 
جویا  را  احوالش  تا  می روم  او  نزدیک  می کند. 
شوم. درد از صدایش پیدا است و فقر و ناداری در 
واداشته  را  او  ظالم  روزگار  می شود.  دیده  چهره اش 
نادیده  را  برف  آمدن  فرود  زمستان،  هوای سرد  در 
بگیرد و به دنبال فروش چوکی های چوبی و پارو ها 

)راش بیل( اش باشد.
کابل  دانشگاه  جوار  که  است  کهن سالی  زن  حلیمه 
دست فروشی می کند و برای فروش چوکی های چوبی 
و  نفقه خودش  تا  برآمده  از خانه  پارو های وطنی  و 
شوهر کهن سالش را تأمین کند. حلیمه می گوید، تنها 
کاری که با آن می تواند از گرسنه گی در امان باشد، 
همین دست فروشی است؛ کاسبی که سرما و گرما را 
نمی شناسد، ادامه ندهد از گرسنه گی هالک می شود. 
این خانم کهن سال می افزاید: »از همین طریق من و 

شوهرم چهار سال است که نان پیدا می کنیم.«
حلیمه گام به گام با شوهرش در تأمین نفقه خانواده 
از  که  می دهد  توضیح  او  می دهد.  بازو  نفری اش  دو 
شوهرش  چاشت  از  پیش   ۱۰ ساعت  تا  صبح  اول 
دست فروشی می کند و پس از آن تا ساعت ۲ پس 
از چاشت خودش مصروف این کار می باشد. حلیمه، 
باشنده اصلی شهر کندز است که چهار سال پیش 
به سبب جنگ های مسلحانه میانه نیروهای نظامی 
نظام جمهوری با جنگ جویان طالبان به کابل آواره 
شده و دوباره به زادگاهش برنگشته است. او می گوید: 
»جنگ ها بسیار زیاد شده بود. ما به خاطر این که زنده 

بمانیم، وطن را ترک کرده به کابل آمدیم.«
با شوهر کهن سال و پسر زن دارش در خانه  حلیمه 
کرایی در منطقه »کارته سخی« شهر کابل زنده گی 
می کند، اما پسرش پس از دو سال زنده گی با مادر 
است:  کرده  آن ها  جدا  از  را  درآمدش  و  نان  پدر،  و 
»عروسم خوش نبود نان و خوراک ما یک جا باشد. 
بچیم خود را سوا کرد. یک جا و در یک خانه زنده گی 

می کنیم، اما خرج و خوراک ما جدا است.«
نجاری های  از  یکی  در  پسرش  که  می گوید  حلیمه 
پایتخت کار می کند و این صندلی های چوبی را در 
از پسرش  را  او چوکی ها  برایش می سازد.  پول  بدل 
 ۲۰ تا   ۱۰ بدل  در  کابل  جاده های  در  و  می خرد 
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گشت و گذار می کرده اند.
مرکز والیت  فیروزکوه،  باشنده شهر  شریفه، 
روز  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  غور، 
نزدیکانش  از  یکی  با  جدی   ۱۱ یک شنبه، 
و متوجه شده که حضور  بوده  رفته  بازار  به 
زنان در شهر به شدت کم رنگ بوده است. او 
می افزاید: »وقتی بازار رفتم نسبت به روزهای 
قبل، بازار خالی از زنان احساس می شد. وقتی 
پرسیدم که چرا در شهر خانم ها کمتر دیده 
زنان  گفته،  والی  که  شدم  خبر  می شوند، 
او  بروند.«  بازار  به  محرم  بدون  ندارند  حق 
عالوه می کند که هرچند در شهر فیروزکوه 
اما قباًل  برای زنان وجود ندارد،  بازار ویژه ای 
هرازگاهی بازار می رفته و زنان بیشتری را در 
می دیده   کابلی ها«  »بازار  و  »سر پل«  ساحه 

است.
بیرون  بر  طالبان  سوی  از  محدودیت  وضع 
شدن زنان بدون محرم از خانه، نگرانی فعاالن 
حقوق زن را برانگیخته است. شماری از فعاالن 
حقوق زن در غور می گویند که طالبان با این 
دارند  تالش  سخت گیرانه،  محدودیت های 
شریفه  بکشانند.  انزوا  به  را  افغانستان  زنان 
به  زنان  حقوق  فعال  مستعار(  )نام  محمدی 
روزنامه ۸صبح، می گوید: »نزدیک به دو سال 
می شود که این ها [طالبان] حکومت می کنند. 
روا  زنان  به حق  ظلمی  که چی  ببیند  شما 
را  دانشگاه ها  بستند،  را  مکتب  نداشته اند. 
حاال  و  کردند  منع  کار  از  را  زنان  و  بستند 
بازار  به  بیرون نشو و  از خانه  می گویند که 
نرو.« خانم شریفه این محدودیت های طالبان 
علیه زنان را نقض حقوق بشر عنوان می کند 
و می افزاید: »نزدیک به یک  سال می شود که 
خشونت های خانواده گی و ازدواج های اجباری 
در این والیت اوج گرفته و طالبان عامل این 

کار هستند.«
افغانستان  در  قدرت گیری  از  پس  طالبان 
محدودیت های زیاد علیه زنان وضع کرده اند. 
این گروه با تسلط بر افغانستان، درب مکاتب 
باالتر از صنف ششم را به روی دختران بستند، 
متعاقباً درب حمام های زنانه را بستند و زنان 
را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. 
درب  اقدام  تازه ترین  در  همچنان  طالبان 
زنان  و  بستند  دختران  به روی  را  دانشگاه ها 
از کار در نهاد های داخلی و خارجی منع  را 
کردند. وضع محدودیت بر زنان توسط طالبان، 
با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شده 
خواست  به  اعتنایی  هیچ  طالبان  اما  است، 
شهروندان، نهادها و سازمان های حقوق بشری 

و نماینده گان رسمی کشورهای دیگر ندارند.

مکتب های  درب  کردن  مسدود  دنبال  به 
متوسطه، لیسه ها و دانشگاه ها به روی دختران 
و  داخلی  موسسه های  در  زنان  کار  تعلیق  و 
خارجی، طالبان تالش دارند فضا را برای زنان 
تنگ تر بسازند. والی طالبان در غور به تازه گی 
جلو  تا  خواسته  گروه  این  جنگ جویان  از 

گشت وگذار زنان بدون محرم را بگیرند.
۸صبح  روزنامه  به  غور  والیت  در  منابع 
والی  دین دوست،  احمدشاه  که  می گویند 
از  اداری  نشست  یک  در  غور،  برای  طالبان 
توقف فعالیت های موسسه ها خشمگین شده 
مردم  با  خارجی  موسسه های  که  گفته  و 
افغانستان صادق نیستند و مسأله »حجاب« را 
بهانه گرفته و فعالیت های شان را توقف داده اند. 
والی طالبان برای غور در این نشست اداری به 
کارمندان اداره امر به  معروف و نهی از منکر 
دستور داده که از این پس نگذارند زنان بدون 

محرم در جاده های شهر گشت وگذار کنند.
والی طالبان در غور خطاب به محتسبان اداره 
اداره  یک  »شما  است:  گفته  معروف  به  امر 
هستید. بگیرید جلو زنان را که بدون محرم به 
بازار نروند. شما برای چه کاری هستید.« این 
محتسبان  گشت وگذار  طالبان،  والی  دستور 
اداره امر به  معروف و نهی از منکر این گروه را 

در شهر فیروزکوه بیشتر ساخته است.
از وضع  است  که  زنان غوری  از  یکی  پریما، 
زنان  بر  طالبان  روزافزون  محدودیت های 
این  از  پس  که  می گوید  وی  دارد.  شکایت 
بدون  برود.  بازار  به  محرم  بدون  نمی تواند 
آگاهی از این دستور طالبان، بدون محرم به 
برایش  دکان دار  خرید  هنگام  اما  رفته،  بازار 
توصیه کرده که هرچه زودتر خرید کند و به 
خانه برگردد. پریما می افزاید: »دکان دار برایم 
گفت که حتماً نفرهای امر به  معروف شما را 

ندیده، اگر نه شما را به بازار نمی گذاشتند.«
پریما می افزاید: »از دوکان دار پرسیدم، دلیل 
چیست که بازار امروز از وجود زنان خلوت و 
این سخنان را می گوید؟ در جوابم  شما هم 
گفته  والی  والیت،  در  پنج شنبه  روز  گفت: 
نگذارید  بازارها  در  محرم  بدون  را  زنان  که 
به  امر  نفرهای  به  والی  کنند.  گشت و گذار 
به  را  زن ها  که  گفته  پنج شنبه  روز  معروف 
بازار نگذارید تا بدون محرم بیایند. از همیی 
است.«  کم  زن ها  بازار  داخل  امروز  خاطر 
چند  همراه  او  که  می گوید  همچنان  پریما 
تن از اعضای خانواده اش که زنان بوده اند، در 
بازار برای خرید رفته و همان روز شهر کاماًل 
بوده اند.  بازار  زنان کمتری در  و  بوده  مردانه 
آن هایی که بوده هم با مردان خانواده های شان 

والی طالبان در غور:
تقال برای زنده ماندن؛ 

نگذارید زنان بدون محرم 
در شهر گشت وگذار کنند

حلیمه: اگر کار نکنم از 
گرسنه گی می میرم

منابع در والیت غور به روزنامه ۸صبح می گویند که احمدشاه دین دوست، والی طالبان 
برای غور، در یک نشست اداری از توقف فعالیت های موسسه ها خشمگین شده و گفته که 
موسسه های خارجی با مردم افغانستان صادق نیستند و مسأله »حجاب« را بهانه گرفته و 
فعالیت های شان را توقف داده اند. والی طالبان برای غور در این نشست اداری به کارمندان 
اداره امر به  معروف و نهی از منکر دستور داده که از این پس نگذارند زنان بدون محرم در 

جاده های شهر گشت وگذار کنند.

حلیمه زن کهن سالی است که جوار دانشگاه کابل دست فروشی می کند و برای 
فروش چوکی های چوبی و پارو های وطنی از خانه برآمده تا نفقه خودش و 

شوهر کهن سالش را تأمین کند. حلیمه می گوید، تنها کاری که با آن می تواند از 
گرسنه گی در امان باشد، همین دست فروشی است؛ کاسبی که سرما و گرما را 

نمی شناسد، ادامه ندهد از گرسنه گی هالک می شود.
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با سقوط طالبان در سال 2001 و حضور نیروهای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان، 
زنده گی من به شدت دگرگون شد. بسیاری از هم نسالن من نیز چنین دگرگونی ای 
را تجربه کردند. هر کس به فراخور حال خود. این دگرگونی در زمینه های مختلف 

صورت گرفت، ولی آن چه بیشتر ملموس و محسوس بود، دگرگونی های فرهنگی بود.

باشنده گان ولسوالی خم آب در فصل زمستان به دلیل 
خرابی جاده ها، مسیر دوساعته به شهر شبرغان، مرکز 
جوزجان را در سه ونیم تا چهار ساعت طی می کنند. 
شدن  جمع  و  بزرگ  حفره های  ترافیکی،  بی نظمی 
که  می شود  سبب  عمومی  جاده های  در  گل  و  آب 
و  تخنیکی شوند  عوارض  دچار  موترها  مواردی،  در 
مسافران  رفت وآمد  به روی  ساعت ها  برای  جاده ها 

بسته بمانند.
از  یکی  خم آب،  ولسوالی  باشنده  محمداکمل، 
مسافرانی است که موترش در مسیر راه این ولسوالی 
در  او  است.  مانده  گیر  حفره ای  در  والیت  مرکز  به 
هفت  »ساعت  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
صبح حرکت کردیم و با سپری شدن هفت ساعت، 
وقتی  است.  مانده  گیر  این جا  در  موترم  تاکنون 
زمستان می رسد، این راه از سه تا پنج ماه با همین 

جاده های میعاری، نبود مرکزهای صحی و نبود کار 
برای جوانان مواجه هستند و با وجود شکایت ها به 
وضعیت  به  توجهی  هیچ  نظام جمهوری،  مسووالن 

آنان صورت نگرفت.
باشنده گان ولسوالی های خم آب و قرقین و راننده گان 
این مسیر از مسووالن محلی می خواهند که به رفع 
این  راه های مواصالتی  آنان توجه کنند و  مشکالت 
و  ترمیم  جوزجان  نفت و گاز  عواید  از  را  ولسوالی ها 

بازسازی کنند.
ولسوالی های خم آب و قرقین جوزجان تا مرکز شهر 
دارد.  فاصله  کیلومتر  تا ۱۷۰  شبرغان، حدود ۱۵۰ 
مردیان  ولسوالی های  با  جنوب  از  قرقین  ولسوالی 
با  از شمال  با ولسوالی خم آب،  از غرب  و منگجک، 
هم مرز  بلخ  والیت  با  شرق  از  و  ترکمنستان  کشور 
است. همچنان ولسوالی خم آب در ۱۷۵ کیلومتری 
شمال شهر شبرغان موقعیت دارد که از طرف شمال 
با ترکمنستان، در شرق با ولسوالی قرقین، در جنوب 
ترکمنستان  با  غرب  در  و  خواجه  دوکوه  ولسوالی  با 

هم مرز است.
براساس یک بررسی اداره احصاییه و معلومات که دو 
سال پیش انجام شد، جمعیت این دو ولسوالی بیش 

از ۵۰ هزار تن تثبیت شده است.
مسووالن محلی طالبان در جوزجان، خرابی جاده ها و 
مشکالت مسافران در مسیر رفت وآمد به شهر شبرغان 
را تأیید می کنند و می گویند که طرح بازسازی مسیر 
ولسوالی های این والیت به مرکز را با مقام های طالبان 
در مرکز والیت شریک ساخته اند. مولوی سیف الدین 
در  طالبان  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  معتصم، 
جوزجان، توضیح می دهد که ریاست فواید عامه این 
این  ولسوالی های  شاهراه  های  بازسازی  برای  والیت 
والیت در سال آینده برنامه هایی روی دست دارد. او 

اما جزییات بیشتری به دست نمی دهد.
از والیت های  این در حالی است که جوزجان یکی 
نفت خیز کشور است. طالبان از بابت معدن نفت و گاز 
افغانی عواید گردآوری  میلیون ها  ماهانه  این والیت 
می کنند. باشنده گان ولسوالی های جوزجان از طالبان 
می خواهند که با استفاده از عواید داخلی این والیت، 
استفاده  عمومی  جاده های  بازسازی  و  ترمیم  برای 

کنند.

باشنده گان ولسوالی های خم آب و قرقین جوزجان از 
خرابی جاده های عمومی و راه های مواصالتی این دو 
ولسوالی به شهر شبرغان، مرکز این والیت، شکایت 
و  ترمیم  قسمت  در  را  محلی  مسووالن  آنان  دارند. 
متهم  بی توجهی  به  عمومی  جاده های  بازسازی 
می کنند و خواهان اسفالت جاده های مواصالتی این 
ولسوالی ها تا مرکز جوزجان هستند. به گفته آنان، 
راه های مواصالتی این دو ولسوالی به مرکز، در پی 
برف باری، باران و سیالب ها به شدت تخریب شده و 
با مشکالت زیادی روبه رو هستند. مسووالن  عابران 
محلی طالبان در جوزجان، خرابی جاده های  عمومی 
که  می گویند  اما  می کنند،  تأیید  را  ولسوالی ها  این 

سال آینده در این زمینه توجه خواهند کرد.

وضعیت روبه رو می شود.« او می افزاید که هر سال در 
این مسیر چندین موتر مسافربری و باربری واژگون 
از  زیادی  شمار  مالی،  خسارات  برعالوه  و  می شود 

مسافران جان های شان را نیز از دست می دهند.
می گوید  نیز  مسیر  این  راننده گان  از  یکی  لطیف، 
با  همواره  مسیر،  این  مسافران  و  راننده گان  که 
هیچ کسی  او،  گفته  به  هستند.  مواجه  مشکالت 
برای رفع مشکالت موجود در مسیرهای مواصالتی 
تاکید  او  ندارد.  توجه  قرین  و  خم آب  ولسوالی های 
این  باشنده گان  نیز  می کند که در دوره جمهوریت 
کرده  بلند  به سبب خرابی جاده ها صدا  ولسوالی ها 
ولسوالی ها  این  باشنده گان  شکایت  به  اما  بودند، 

هیچ کسی توجه نکرد.
یکی از مسافرانی که به گفته خودش از بلخ به شهر 
شبرغان و سپس به ولسوالی قرقین رفته، می گوید: 
»هنگامی که از بلخ به شهر شبرغان رسیدم، مشکالت 
زیادی را متحمل نشدم، اما زمانی که از مرکز جوزجان 
به سوی ولسوالی قرقین حرکت کردم، خرابی جاده ها 

برایم بی حد خسته کن بود.«
آنان  که  می سازند  خاطرنشان  مسیر  این  مسافران 
مسافت ۱۵۰ کیلومتر را به دلیل خرابی سرک ها در 

شش ساعت طی می کنند.
عوض اکه، یکی از بزرگان ولسوالی قرقین، می گوید: 
نیست،  مردم  ما  مشکالت  تنها  سرک ها  »خرابی 
امکانات  نبود  بابت  از  این ولسوالی  باشنده گان  بلکه 
صحی و مواد خوراکی نیز مشکالت داریم.« عوض اکه 
می افزاید: »با وجود این که نظام سیاسی تغییر کرده، 
اما تا حال یکی از مسووالن حکومت سرپرست برای 
اقدام  یا  سفر  قرقین  ولسوالی  به  ما  مشکالت  رفع 

نکرده است.«
این بزرگ قومی عالوه می کند که از سال های سال 
شهری،  خدمات  نبود  جمله  از  زیاد،  مشکالت  با 

راننده گان و مسافران ولسوالی های خم آب و 
قرقین جوزجان از خرابی جاده ها شکایت دارند

یا  کتاب  آزاد  مطالعه  به  تشویق  را  من  کسی  آن که  با 
خواندن روزنامه نکرده بود، اما میلی باطنی و اشتیاقی 
درونی وادارم می کرد که باید هر طوری شده از جهان 
کتاب ها، روزنامه ها و مجالت سر در بیاورم. حاال که این 
تمایلم را موشکافی می کنم، حدسم بر این قرار می گیرد 
که گویا با غوطه خوردن در آن دنیای بزرگ و متفاوت، 
می خواستم واقعیت های تلخ زنده گی روزمره را از یاد ببرم 
و گریزگاهی برای خود از آن فضای خشن و ظلمانی بیابم. 
زنده گی واقعی من در آن دوران، ارزش زیستن نداشت. 
از آن گذشته، احتماالً کمبود کتاب نیز سبب شده بود 
که آتش اشتیاقم به خواندن کتاب ها بیشتر شود. شخصی 
که تشنه باشد، اما ببیند که آب در دسترسش نیست، 
از یک  اگر  افزون تر می شود. کمبود کتاب  تشنه گی اش 
طرف به علت در محاصره قرار داشتن زیست گاه ما بود، 
اقتصادی هم داشت. خانواده ما از  از سوی دیگر ریشه 
خانواده هایی بودند که با »قوت ال یموت« زنده گی را سر 
می کردند. ما حتا در خریدن کتاب چه یا قلم برای نوشتن 
این که  به  با گرفتاری و مضیقه مواجه بودیم، چه رسد 
کتاب بخریم؛ آن هم کتاب هایی که از هفت خوان رستم 
گذشته و به ما رسیده باشد که طبعاً خریدن آن گران 

تمام می شد.
با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ و حضور نیروهای نظامی 
امریکا و ناتو در افغانستان، زنده گی من به شدت دگرگون 
شد. بسیاری از هم نسالن من نیز چنین دگرگونی ای را 
تجربه کردند. هر کس به فراخور حال خود. این دگرگونی 
در زمینه های مختلف صورت گرفت، ولی آن چه بیشتر 
ملموس و محسوس بود، دگرگونی های فرهنگی بود. پول 
اقتصادی  وضعیت  افغانستان سرازیر شد،  به  که  وافری 
مردم را متحول کرد و به تبع آن، سبک زنده گی آنان 

را می خریدم. اکنون که به گذشته می بینم، درمی یابم که 
قسمتی از کتاب هایی که خریده ام و مربوط به آن سال ها 
است، کتاب هایی است که به خواندن نمی ارزد، ولی من 
این کتاب ها را در آن زمان با رغبت تمام می بلعیدم. در 
آن سال ها تصور می کردم این قول بیهقی دبیر درست 

است: »هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد.«
باری با یکی از دوستان هم دانشگاهی که معاشرت روزمره 
با وی داشتم، از هر دری سخن می گفتیم. یادم نیست 
که چه شد که او از من پرسید: »می خواهی در آینده چه 
کاره شوی؟« من در جواب گفتم: »آرزو دارم نویسنده ای 
برجسته شوم و آثارم مخاطبان پرشمار داشته باشد.« آن 
دوست هم دانشگاهی با لحن شوخی ـ جدی گفت: »من 
می خواهم سیاست مدار شوم و به منصب کالن حکومتی 
به منصب حکومتی رسیدم، صدها  برسم. هر زمان که 
بنویسند.«  برایم  تا  می کنم  استخدام  را  زبده  نویسنده 
غرض از نقل این داستان این  است که بگویم، مهم ترین 
انگیزه من از همان آغاز برای مطالعه کتاب این بود که 
دانشم گسترده شود و بتوانم به گونه درست و علمی حرف 
بزنم یا بنویسم و بدین ترتیب، در جامعه خود تأثیرگذار 
باشم و بهبودی در وضع ایجاد کنم. من شخصی بودم 
نادیده گرفته  که در کودکی و نوجوانی حس می کردم 

خود  اثبات  برای  می کوشیدم  علت،  همین  به  می شوم. 
کارهایی کنم. در ۱۱-۱۲ ساله گی دور از چشم خانواده 
در مدتی کوتاه، قرآن را حفظ کردم. این کار برای کودکی 
بخواهد  این که  جز  دارد،  محملی  و  معنا  چه  معصوم 
احساسات جاه طلبانه اش را اشباع کند. چندین سال بعد 
از این ماجرا، یک بار شنیدم که شخصی مدعی شده که 
فالنی )من( نویسنده خوبی نیست. در کنار این که از این 
حرف او ناراحت شدم، در مدت دو سه سال خود را به 
آب و آتش می زدم و اوقات زیادی را اختصاص به نوشتن 
برای وب سایت ها و نشریات مختلف کردم تا عماًل ادعای 
او غلط ثابت شود. در همین برهه زمانی، کتابی پرحجم 
را از عربی به فارسی به رایگان ترجمه کردم و وقت و 
علمی  ارزش  از  کتاب،  آن  چون  دادم؛  هدر  را  انرژی ام 
باالیی برخوردار نبود، اما من بیش از آن که در فکر ارزش 
کتاب باشم، می خواستم توانایی و مهارتم را به همه گان 

نمایان کنم.
استقرار نظم جمهوری پس از معاهده بُن در کنار هزار 
عیب و ایرادی که ممکن بود داشته باشد و از آن بسیار 
باز  دنیای جدید  به  را  من  نسل  گفته اند، چشم  سخن 
کرد و با مفاهیم و ارزش های تازه آشنا ساخت. با سقوط 
طالبان، حس می کردیم که از چاهی تنگ و تاریک به 
صحرایی وسیع و ناکرانه پیدا گام گذاشته ایم. تازه درک 
می کردیم که شیوه های زیست بهتری هم وجود داشته 
و ما بی خبر بوده ایم. پیش از آن، بیشتر مردم آن چنان 
به  ارزشی  اولیه زنده گی بودند که  نیازهای  تأمین  غرق 
با استقرار نظم نوین،  اما  نبودند،  آموزش و کتاب قایل 
چهره شهرها و روستاها به تدریج عوض می شد؛ معارف 
رونق می گرفت، دانشگاه ها پر از جوانان شاد و پرانرژی 
می شد و بازارها هر روز به جنب و جوشش اضافه می شد. 
با آموزش  بُن، در روستاها  از  آغازین پس  در سال های 
مالها صورت  از  پاره ای  از سوی  مخالفت هایی  دختران 
و  نبرد  دهی  به  راه  مخالفت ها  این  ولی  می گرفت، 
آهسته آهسته به خاموشی رفت. اشتیاق دختران و پسران 
به  افغانستان  مناطق  دور افتاده ترین  در  حتا  آموزش  به 

وضوح مشاهده می شد.
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مردم  گویا  یافت.  دیگری  نسق  و  نظم  آهسته آهسته 
افغانستان به عصر دیگری قدم گذاشته بودند.

در همین راستا، دسترسی به کتاب آسان تر شد و من که 
روزگاری از شدت بی کتابی یک کتاب را بارها می خواندم، 
اینک با انبوهی از کتاب ها رو به رو و حیران بودم که از 
میان آن ها کدام یک را برای مطالعه بگزینم. به محض 
سقوط طالبان، تقریباً همه کتاب های عبدالکریم سروش 
را که به تازگی با وی آشنایی حاصل کرده بودم،  خریدم 
و با ولع خواندم. در همان آخرین سال حاکمیت طالبان، 
نماینده گی  از سوی  از مجله میهن که  یکی دو شماره 
فرهنگی جبهه مقاومت به رهبری احمدشاه مسعود در 
مشهد ایران چاپ و منتشر می شد، به پنجشیر رسیده 
بود و من موفق شده بودم آن را مطالعه کنم. از طریق 
این نشریه با نام محمد کاظم کاظمی آشنا شدم. پس از 
سقوط طالبان، وقتی به کتاب فروشی ها می رفتم، سراغ 
کتاب های کاظمی را می گرفتم. در همین ایام، »روزنه« و 
»هم زبانی و بی زبانی« کاظمی را خواندم و با مفاهیم آن ها 

شب ها و روزها را سپری کردم.
غذا خوری اش  عادت  مورد  در  پدرم  باری  پیش،  سال ها 
»از  گفت:  بود.  چه  مناسبتش  نمی دانستم  زد.  حرف 
نمی یافتم  خوب  غذای  جوانی  و  کودکی  در  که  آن جا 
می آمد می خوردم، حاال  به دست  که  را  هر خوراکی  و 
نیز که سال خورده شده ام، هر خوراکی را که می خورم، 
کیف  و  لذت  برایم  باشد،  بی مزه  دیگران  برای  اگر  حتا 
دارد.« این داستان برای من در خصوص تهیه کتاب تکرار 
از سر  را  نایابی کتاب  و  شد. من چون دوران بی کتابی 
گذرانده بودم، زمانی که طالبان سقوط کردند، هر دفعه 
که به کتاب فروشی ها می رفتم، کتاب می خریدم و گاهی 
از شدت شتاب و هیجان، کتاب های کم ارزش یا بی ارزش 

8صبح، جوزجان

مسافران این 
مسیر خاطرنشان 

می سازند که آنان 
مسافت 1۵0 

کیلومتر را به دلیل 
خرابی سرک ها در 

شش ساعت طی 
می کنند.

می خوانم و می نویسم...



چهار شنبه
شماره 3819

21 قوس 1401
11 جنوری 2023

سال شانزدهم

7

سنجر سهیلصاحب امتیاز: 
محمد محقمدیرمسوول:               

حسیب بهشسردبیر:        
شاحسین رسولیمسوول افغانستان:           
یونس نگاه، ابومسلم خراسانی و علی سجاد موالییتحلیل گران:                    
فهیم امیندبیر گزارش ها:           

دبیر بخش ویدیو:       نصیر کاوشگر
خبرنگار ارشد:           امین کاوه

ویراستاران:                محمدعلی نظری، مقیم مهران
صفحه آرایي:            رضا مرادی

پذیرش مقاالت:         
Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510           :پذیرش اعالن

نشانی پستي:                صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. 

سایر دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, Sanjar.sohail@8am.media
Editor-in-Chief:
Mohammad Moheq
Mohammad.moheq@8am.media

Facebook.com/8am.media
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.media_official
www.8am.media

Sanjar.sohail@8am.media

Hasib.bahesh@8am.media
Mohammad.moheq@8am.mediaInfo@8am.media

البته این را نباید ناگفته گذاشت که نیروهایی که با این 
نداشتند،  سازگاری  سر  آموزشی  و  فرهنگی  تحوالت 
بیکار ننشسته بودند و برای تخریب این روند راه های 
سال ها  این  در  که  بود  این  می پیمودند.  را  گوناگون 
جدال میان سنت و مدرنیته را در قالب کشمکش میان 
نیروهای محافظه کار و نوگرا در هر جا می توانستی دید. 
پایتخت  به  نزدیک  منطقه ای  که  پنجشیر  در همین 
تحوالت  کانون  در  زمان،  از  برهه ای  در  و  است 
پیشرفته تر  باید  بابت  این  از  و  داشته  قرار  افغانستان 
نیروهای  باشد،  افغانستان  مناطق  از  بسیاری  از 
محافظه کار و سنت پرست، عماًل زمام امور را در دست 
داشتند و با به کارگیری انواع حیله ها سعی می کردند 
تغییر  خود  سود  به  را  آموزشی  و  فرهنگی  روندهای 
دهند. یک زمان ما می خواستیم کتاب خانه ای عمومی 
در پنجشیر تأسیس کنیم و شخصی خیر اندیش که 
بود  زنده گی می کرد، حاضر شده  از کشور  بیرون  در 
هزینه ساخت و ساز آن را بپردازد. ما با انواع کارشکنی ها 
مناسب  جایی  نتوانستیم  و  مواجه شدیم  راه  این  در 
موردی  در  کنیم.  پیدا  کتاب خانه  این  ساختن  برای 
از  یکی  در  کتاب خانه ای  دوستان،  از  تن  چند  دیگر، 
این  اگرچه  کردند.  راه اندازی  پنجشیر  ولسوالی های 

ده ها خبرنگار افغان که پس از تسلط طالبان بر کشور، 
به دلیل تهدیدهای امنیتی به ایران رفته اند، با وضعیت 
آنان  هستند.  مواجه  مطلق  بی سرنوشتی  و  رقت بار 
خبرنگاران  حامی  کشورهای  و  نهادها  بی توجهی  از 
از  براساس وعده هایی که  و می گویند،  دارند  شکایت 
سوی نهادها و کشورها برای آنان داده شده بود، وارد 
قرار  بی سرنوشتی مطلق  در  اکنون  اما  ایران شده اند، 
گرفته و هیچ کشور و نهادی به آنان توجه نمی کند. 
نشدن  تمدید  آینده،  برای  دورنما  نبود  آواره گی، 
افغانستان  به  اخراج  و خطر  اقتصادی  ویزا، مشکالت 
فشارهای  زیر  این خبرنگاران  از  سبب شده، شماری 
نهادهای  از کشورها و  آنان  شدید روانی قرار بگیرند. 
پرونده های شان  به  که  می خواهند  خبرنگاران  حامی 

رسیده گی کنند.
هارون بصیر، یکی از ده ها خبرنگاری است که به دلیل 
تهدیدات امنیتی در افغانستان، به ایران پناه برده است. 
او مدت هفت سال در رسانه های مختلف کشور کار 
کرده  و حدود شش ماه پیش به دلیل مشکالت امنیتی 
کشور را ترک کرده و وارد ایران شده است. آقای بصیر 
توجه  با  که  می گوید  ۸صبح،  روزنامه  با  صحبت  در 
نهادهای مدافع رسانه ها و  از سوی  به وعده هایی که 
خبرنگاران دریافت کرده بود، به ایران رفته، اما به گفته 
در  پرونده خبرنگاران  به  نهادها  این  از  یکی  او، هیچ  

تبعید به گونه جدی اقدام نمی کنند.
این خبرنگار می افزاید: »پس از سقوط حکومت  پیشین 
من و جمعی از خبرنگاران دیگر شامل لیست تخلیه 
برخی نهادهای حامی خبرنگاران بودیم و این نهادها 
وعده سپرده بودند، در صورتی که به یکی از کشورهای 

کتاب خانه جای ثابت نداشت و در دکانی کرایی قرار 
داشت و به جهت این که به صورت رضاکارانه چرخانده 
می شد، چندان فعالیتی هم نداشت و توقع ها را برآورده 
این کتاب خانه  فعالیت حداقلی  نمی کرد، ولی همین 
به  را  آنان  و  برانگیخته  را  محافظه کاران  حساسیت 
مخالفت واداشته بود. در یکی از جمعه ها مالهای دو 
مسجد جامعی که در آن منطقه قرار داشتند، متفقانه 
علیه فعالیت آن موضع گرفتند و آن را نکوهش کردند. 
تا زمانی که این کتاب خانه سقوط کرد، محافظه کاران 

از پا ننشستند و علیه آن دست به تبلیغات می زدند.
روندی که با امضای معاهده بُن در سال ۲۰۰۱ آغاز 
یافته بود اگرچه در شروع با موفقیت های عظیم همراه 
بود، اما در ادامه راه با چالش های بزرگ مواجه شد و 
نتوانست به سرمنزل مقصود برسد، تا این که سرانجام 
دچار فروپاشی و زوال شد. نشانه های زوال در چند سال 
اخیر، آشکارا در هر جا دیده می شد. جامعه افغانستان 
دوباره می خواست به گذشته برگردد و به گمان خود 
این  در  فرهنگی  تحوالت  کند.  اصالح  را  اشتباهاتش 
۲۰ سال به آن اندازه ریشه دار و نیرومند نشده بود که 
نگذارد بازگشت به گذشته اتفاق بیفتد. اشتباهاتی که 
از سوی رهبران سیاسی و فعاالن مدنی و فرهنگی و 

دومی بروید، ما شما را کمک می کنیم  که به یکی از  
کشورهای اروپایی  پناهنده شوید؛ اما ماه ها می گذرد که 
کسی به ما توجه جدی نمی کند. ما در این جا ]ایران[ 
ماه ها است که وقت مالقات با سفارت ها می خواهیم، 
اما زمینه آن تاکنون  مساعد نشده است. کشورهایی که 
وعده پذیرش افراد آسیب پذیر افغانستانی را هم داده 

بودند، به ما توجه جدی نمی کنند.«
صنوبر پارسا صدیقی، خبرنگار دیگری است که مدت 
پنج  مدت  او  است.  رفته  ایران  به  می شود  ماه  هفت 
نهادهای  در  و  خبرنگار  عنوان  به  رسانه ها  در  سال 
مدافع حقوق زنان در افغانستان کار کرده است. صنوبر 
محدودیت ها  وضع  و  امنیتی  تهدیدات  که  می گوید 
است.  کرده  کشور  ترک  به  ناگزیر  را  او  زنان،  علیه 
در  و  بی سرنوشت  »در حال حاضر  می کند:  اضافه  او 
می برم.  سر  به  ]ایران[  این جا  در  نامعلوم  آینده  یک 
تمام تالش هایی که انجام دادم برای به دست آوردن 
تاسف  با  اروپایی،  کشورهای  بشردوستانه   ویزه های 
ایران  نکرده ام. وضعیت جاری  دریافت  تا حاال جواب 
هم بحرانی است. همچنان به دلیل وضع تحریم ها در 
ایران هیچ حمایت کننده مالی نداریم و هیچ نهادی هم 
حاضر به حمایت  از ما نمی شود. اکنون خیلی با یک 

وضعیت بد اقتصادی و روحی ـ روانی مواجه هستیم.«
و  بین المللی  نهادهای  از جامعه جهانی،  بانو صدیقی 
خبرنگاران  و  رسانه ها  پشتیبان  نهادهای  همچنان 
می خواهد که به مشکالت آنان هرچه زودتر رسیده گی 

کنند.
نوریه شیخ متی، یکی دیگر از کارمندان رسانه ای است 
وصف  با  که  می گوید  او  می برد.  سر  به  ایران  در  که 
یا  کمک  مرجعی  هیچ  از  نتوانسته  زیاد  تالش های 
وعده قبولی کشورهای غربی را به دست بیاورد. خانم 
بیشتر خبرنگاران  در حال حاضر  که  می افزاید  نوریه 

همچنین نیروهای خارجی مستقر در افغانستان صورت 
گرفت، دست به دست هم دادند تا مشکل را مضاعف و 
کار مخالفان روند حاکم را آسان کنند. چند سال پایانی 
نظم جمهوری، چیدمان حوادث و تحوالت به گونه ای 
با  می داد.  بزرگ  فروپاشی  از  خبر  که  گرفت  صورت 
فروپاشی نظام جمهوری، دوران اِعمال محدودیت های 
فرهنگی و اجتماعی دوباره از راه رسید. اگرچه اکنون 
به لطف پیشرفت های تکنولوژی، کتاب به قدر کافی 
در دسترس همه قرار دارد و شاید در جامعه ما افراد 
زیادی باشند که عالقه مند کتاب و کتاب خوانی باشند، 
اما از یک سو، همه گی به حدی درگیر تأمین لقمه نانی 
برای خود و خانواده شان هستند که فرصت و انگیزه ای 
برای کتاب خواندن و اندیشیدن ندارند و از سوی دیگر، 
اختناقی که ایجاد شده، فعالیت های فرهنگی را بی رمق 
ساخته است. محافظه کاران می دانند که در فضایی که 
آزادی بیان و اندیشه وجود داشته باشد و تفکر انتقادی 
ارج نهاده شود، جایی برای خرافات و اوهام و اباطیل 
نیست. فضای فرهنگی جدید، کار کتاب خانه ها را نیز 
دچار کساد کرده و فعاالن فرهنگی را وادار به خزیدن 

در کنج عزلت کرده است.
با وجود تحول شگرف اخیری که رونما شد و اکثر مردم 

ویزا،  نشدن  تمدید  مشکالت  با  ایران  در  افغانستانی 
بیشتر  »ویزای  می کند:  عالوه  او  هستند.  مواجه 
کشور  این  اما  شده،  تمام  کشور  این  در  خبرنگاران 
به  برگردید  که  می گویند  ما  برای  نمی کند.  تمدید 
کشورتان. در حالی که ما نمی توانیم به کشور برگردیم. 
اگر برگردیم از سوی طالبان بازداشت، شکنجه و حتا 

زندانی می شویم.«
این کارمند رسانه ای بیشتر توضیح می دهد: »مشکالت 
زیاد است، دختر تنها استم. زنده گی در ایران برای یک 
دختر تنها بسیار سخت است. نبود جای بود وباش، نبود 
حمایت مالی، مشکالت مالی زیاد و بی سرنوشتی خیلی 
زیاد ما را آزار می دهد. مشکالت روانی و افسرده گی هم 
است. نهادهای حامی خبرنگاران اصاًل کمکی نکرده اند. 
ایران کشور زیر تحریم است و این جا کسی کمک کرده 
نمی تواند و هیچ نهاد حامی و خارجی این جا نیست. 
کشورهای غربی، به ویژه فرانسه که وعده پذیرش ما را 
داده بود، باید برای ما هرچه زودتر ویزه بدهد تا از این 

بی سرنوشتی نجات پیدا کنیم.«
خاطرنشان  می برند،  سر  به  ایران  در  که  خبرنگارانی 
چنین  در  و  ندارند  وظیفه  آنان  بیشتر  که  می سازند 
و  خود  مخارج  و  خانه  کرایه  که  است  دشوار  حالتی 

را غافل گیر کرد و باعث شد نظمی به کلی متفاوت 
با  بر عهدم  نظم سابق شود، من همچنان  جایگزین 
خواندن و نوشتن استوارم، اما چشم اندازی برای آینده 
در ذهنم وجود ندارد و مثل هزاران تن دیگر با بغض و 
استیصال شب و روزم را می گذرانم. در سال های قدیم، 
راهی  هم  و  سرگرمی  هم  من،  برای  خواندن  کتاب 
برای آگاهی یافتن و توانا شدن و تأثیر گذار بودن بود؛ 
لیکن اکنون زمانه عوض شده و کتاب و نوشتن نه تنها 
اهمیت خود را از دست داده، بلکه این چیزها وبالی 
شده بر گردن صاحبانش. با این همه، حاال نیز همانند 
دوران کودکی، کتاب و نوشتن برایم پناهه گاهی است 
برای فرار از واقعیت های گزنده زنده گی واقعی و عینی. 
مطالعه کتاب و کنار هم چیدن واژه ها و جمله ها اگر 
دارد که  را  باشد، همین مزیت  نداشته  سود دیگری 
از زنده گی روزمره دورم می کند. البته این هم  موقتاً 
بودن است.  هست که خواندن و نوشتن نشانه زنده 
در شرایطی که همه جا ناقوس مرگ و زوال به صدا 
درآمده و وضعیت سوگناکی حاکم است، من علی رغم 
شرایط دشوار می خوانم و می نویسم تا زنده بودنم را 
اثبات کنم. به قول شاعر:»من زنده ام به شایعه ها اعتنا 

نکن.«

خانواده های شان را تأمین کنند. بربنیاد آمارهای تایید 
ناشده، در حال حاضر دست کم ۸۰ خبرنگار افغان با 
خانواده های شان در ایران زنده گی می کنند. آنان پس 
از تسلط طالبان بر کشور، به دلیل تهدیدات امنیتی که 
از سوی طالبان متوجه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای 
است، به ایران رفته اند. در این میان، چندین خبرنگار 

زن نیز شامل اند.
گفتنی است که مرکز خبرنگاران افغانستان )ای .اف.جی.

سی( در آخرین روز سال ۲۰۲۲ میالدی گزارشی را 
درباره چگونه گی وضعیت خبرنگاران و رسانه ها منتشر 
و  رسانه ها  آزادی  وضعیت  گزارش،  این  بربنیاد  کرد. 
به  افغانستان  در  میالدی  سال ۲۰۲۲  در  خبرنگاران 
شدت رو به وخامت نهاده و در کنار افزایش بی سابقه 
کار  فضای  خبرنگاران،  تهدید  و  خشونت  رویدادهای 

برای رسانه ها نیز به گونه جدی محدود شده است.
یافته های این نهاد همچنان نشان می دهد که آزادی 
به دست  افغانستان  اخیر در  رسانه ها که در دو دهه 
آمده بود، پس از تسلط طالبان بر کشور، به سرعت رو به 
محو شدن است. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان 
آمده که این نهاد در سال ۲۰۲۲، دست کم۲۶۰ رویداد 
که  کرده  ثبت  را  خبرنگاران  و  رسانه ها  آزادی  نقض 
شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت آمیز می شود. 
این  بیشتر  که  می دهد  نشان  گزارش  این  یافته های 
رویدادها از سوی اداره ها و یا افراد منسوب به طالبان، 
گروه  این  استخباراتی  و  امنیتی  نیروهای  به ویژه 
از مجموع  این گزارش،  براساس  صورت گرفته است. 
رویدادهای ثبت شده در سال ۲۰۲۲ میالدی در مرکز 
خبرنگاران افغانستان، دست کم ۱۱۹ مورد آن بازداشت 
موقت خبرنگاران از یک ساعت تا چندین ماه می باشد 
و بیشتر این بازداشتی ها توأم با خشونت فزیکی، روانی، 

توهین و تحقیر بوده است.

وضعیت رقت بار خبرنگارن در ایران؛

روزنامه نگاران از وعده خالفی نهادها و کشورهای حامی 
شکایت دارند

از صفحه 6

8صبح، کابل

می خوانم و می نویسم...
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پوتزل: رهبران طالبان نسبت به رنج میلیون ها افغان بی تفاوت اند
۸صبح، کابل: سرپرست دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( گفته است که برخی از رهبران طالبان 

عواقب وحشت ناک تصمیم های اخیر خود را درک نمی کنند یا نسبت به رنج میلیون ها شهروند عادی افغان »بی تفاوت« اند.
مارکس پوتزل، سرپرست دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، روز سه شنبه، ۲۰ جدی، در گفت وگو با واشنگتن 

پُست گفته است که برخی رهبران طالبان افغانستان را منزوی تر می کنند. پوتزل اما از این رهبران طالبان نامی نبرده است.
این در حالی است که تصمیم اخیر طالبان در مورد بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها به  روی دختران و تعلیق کار زنان در 

موسسه های داخلی و خارجی، با واکنش های گسترده ای مواجه شده است.

8am.media

سازمان ملل: 
الیه اوزون تا سال ۲۰۶۶ 

ترمیم خواهد شد

اگلند خواستار پیام واحد 
جهان در برابر طالبان شد

هیات امریکایی برای پژوهش در مورد چگونه گی حمایت از جامعه مدنی 
افغانستان به ترکیه رفته است

رونالدو به دلیل حمایتش از میزبانی عربستان از جام 
جهانی ۲۰۰ میلیون یوروی دیگر دریافت می کند

پرتاب ماهواره سبک وزن بریتانیا با شکست مواجه شد

حکم بازداشت 
عمران خان صادر شد

براساس گزارش جدید سازمان ملل، الیه محافظ اوزون 
با سرعت قابل توجهی در حال بهبود است تا حفره باالی 
قطب جنوب را در حدود ۴۳ سال آینده به طور کامل 

ترمیم کند.
آسوشیتدپرس روز سه شنبه، ۱۰ جنوری، گزارش داده 
است که براساس یک ارزیابی علمی الیه اوزون زمین در 

حال بهبود است.
ارزیابی های  این گونه  آسوشیتدپرس،  گزارش  براساس 
علمی در مورد الیه اوزون هر چهار سال یک بار انجام 
می شود و پس از گذشت ۳۵ سال از توافق کشور های 
الیه  بر  مضر  کیمیاوی  مواد  تولید  توقف  برای  جهان 
اوزون اکنون این الیه محافظ زمین در حال بهبود است.

پل نیومن، رییس پروژه مشترک ارزیابی علمی، گفته 
شاهد  ما  اوزون،  سوراخ  در  و  استراتوسفر  »در  است: 

بهبود اوضاع هستیم.«
انجمن  همایش  در  دوشنبه  روز  که  گزارشی  براساس 
ارایه شده است، الیه اوزون تا سال  هواشناسی امریکا 

۲۰۴۰ به وضعیت سال ۱۹۸۰ برنخواهد گشت.
عالیم بهبود الیه اوزون چهار سال پیش گزارش شد؛ اما 
آن وقت گفته شد که این روند خفیف و مقدماتی است.

زمین  اتمسفر  الیه   دومین  پوَشن سپهر  یا  استراتوسفر 
است که تا ۵۰ کیلومتری سیاره ادامه دارد.

در  که  ناروی  پناهنده گان  شورای  دبیر  کابل:  ۸صبح، 
کابل به سر می برد، در تازه ترین اظهاراتش خواستار پیام 

واحد جهان در برابر طالبان شده است.
یان اگلند، دبیر شورای پناهنده گان ناروی، روز سه شنبه، 
۲۰ جدی، در توییتی از دیدارش با سفیران قطر و ترکیه 

در کابل خبر داده است.
کشورهای  حمایت  و  همسویی  از  که  نوشته  اگلند 
اسالمی به ویژه قطر و ترکیه در موضوع لغو ممنوعیت 

تحصیل و کار زنان در افغانستان سپاس گزار است.
دبیر شورای پناهنده گان ناروی افزوده است: »ما به یک 

پیام جهانی واحد در برابر رهبری طالبان نیاز داریم.«
به کابل  ناروی دو روز پیش  دبیر شورای پناهنده گان 
سفر کرد. ظاهراً او تالش ها برای لغو ممنوعیت تحصیل 

و کار زنان در افغانستان را آغاز کرده است.

۸صبح، کابل: پس از نشر خبرهایی در مورد سفر هیات 
آن  در  افغان  مقام های  با  گفت وگو  و  انقره  به  امریکایی 
کشور، منابعی در ترکیه می گویند که این هیات غیردولتی 
امریکا برای پژوهش در مورد چگونه گی  حمایت از جامعه 

مدنی افغانستان به ترکیه رفته است.

براساس گزارش ها، کریستیانو رونالدو، ابرستاره ۳۷ ساله 
میلیون   ۲۰۰ باشگاهی اش،  معاش  بر  عالوه  پرتگالی، 
یوروی دیگر از عربستان سعودی می گیرد تا از تالش های 
این کشور برای کسب میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ 

حمایت کند.

منابع در ترکیه سه شنبه شب، ۲۰ جدی، به روزنامه ۸صبح 
می گویند که این هیات امریکایی از دو روز به این سو در 
ترکیه به سر می برند و در این مدت با برخی از مقام های 
حکومت پیشین و رهبران سیاسی و  مدنی افغانستان نیز 

دیدار کرده اند.

روز سه شنبه، ۱۰  ماندنش  ناشناس  به شرط  منبع  یک 
جنوری، به خبرگزاری فرانس ۲۴ گفته است: »رونالدو در 
این تالش ها نقش سفیر فوتبال را برای عربستان سعودی 
خواهد داشت و میزان درآمدش به بیش از ۴۰۰ میلیون 

یورو خواهد رسید.«
ارشد  اعضای  توسط  قرارداد  این  که  است  افزوده  منبع 
از جمله محمد بن سلمان،  پادشاهی عربستان سعودی 
ولی عهد، حمایت می شود؛ زیرا آن ها حامی باشگاه النصر 

هستند.
کشور شاهی نفت خیز عربستان سعودی با مصر و یونان 
تالش دارند به صورت مشترک میزبانی جام جهانی فوتبال 

۲۰۳۰ را به دست بیاورند.
رونالدو، بازیکن پیشین باشگاه های منچستر یونایتد، ریال 
مادرید و یووینتوس، چند هفته پس از ختم جام جهانی 

النصر وارد عربستان سعودی  باشگاه  بازی در  برای  قطر 
شد.

او که پنج بار برنده توپ طال و پنج بار برنده لیگ قهرمانان 
اروپا شده و همچنان رکورد گول زنی در این تورنمنت را 
دارد، قرار است اولین بازی اش برای النصر را به تاریخ ۲۲ 

جنوری انجام دهد.

به  شدن  تبدیل  برای  بریتانیا  تالش  گزارش ها،  بربنیاد 
نخستین کشور اروپایی که در قرن جاری ماهواره ای را به 

فضا پرتاب می کند، با شکست مواجه شده است.
یورونیوز روز سه شنبه، ۱۰ جنوری، گزارش داده است که 
شرکت »ویرجین اوربیت« اعالم کرده که آزمایش موشکی 
آمدن  پیش  به دلیل  زمین،  مدار  در  ماهواره  ارسال  برای 

مشکلی، با شکست روبه رو شده است.
شرکت »ویرجین اوربیت« اعالم کرد که به نظر می رسد یک 
اختالل مانع ارسال ماهواره در مدار زمین شده است. این 
شرکت در ادامه خبر داده که در حال ارزیابی اطالعات است.

ماموریت  شکست  از  پس  شکست  این  که  است  گفتنی 
گذشته  سال  دسامبر  اواخر  در  ایتالیا  »وگا سی«  موشک 

 )CNAS( به قول منابع، هیات مرکز امنیت جدید امریکا
یکی از اتاق های فکر امریکایی، اخیراً در مورد چگونه گی 
حمایت از حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان، می خواهد 
پژوهشی را به ریاست لیزا کورتیس در این زمینه انجام 

دهد.
ترکیه  به  پژوهشی اش  سفر های  ادامه  در  هیات  این 
رفته و پس از آن قرار است با مهاجران افغان در دبی و 

تاجیکستان نیز دیدار و گفت وگو کند.
دریافت  مورد  در  تاکنون  امریکا  جدید  امنیت  مرکز 
راه های حمایت از جامعه مدنی افغانستان چهار جلسه در 

واشنگتن و دو جلسه در اروپا برگزار کرده است.
در همین حال، منابع به روزنامه ۸صبح  گفته اند که این 
هیأت در ترکیه با برخی از رهبران سیاسی و مسووالن 

حکومت پیشین نیز دیدار داشته است.
امنیت  مرکز  وب سایت  در  ارایه شده  معلومات  براساس 
جدید امریکا، این مرکز یک سازمان مستقل، دو حزبی و 
غیرانتفاعی است که سیاست های امنیتی و دفاعی ایاالت 

متحده را توسعه می بخشد.

اروپا خواهد  برای جاه طلبی های فضایی  میالدی، ضربه ای 
بود.

شرکت »ویرجین اوربیت« با این ماموریت که خارج از خاک 
امریکا انجام می شد، قصد داشت نُه ماهواره سبک وزن را در 

مدار زمین مستقر کند.
این شرکت که در سال ۲۰۱۲ توسط ریچارد برانسون، یک 
میلیاردر بریتانیایی راه اندازی شد، در پی ارسال پرتاب های 

سریع ماهواره های سبک وزن در مدار زمین است.
دومین  زمین،  مدار  به  سبک وزن  ماهواره  ارسال  شکست 
شکست در تاریخ ویرجین اوربیت از زمان نخستین آزمایش 
این شرکت در سال ۲۰۲۰ است. شرکت ویرجین اوربیت ۴ 

ماموریت موفق داشته است.

که  داده اند  گزارش  پاکستانی  رسانه های 
بازداشت  حکم  کشور  این  انتخابات  کمیسیون 
را  پاکستان  پیشین  نخست وزیر  خان،  عمران 

صادر کرده است.
کمیسیون انتخابات پاکستان روز سه شنبه، ۱۰ 
جنوری، حکم بازداشت عمران خان را صادر کرده 

است.
بربنیاد اطالعات نشر شده، حکم بازداشت عمران 
و حاضر  دادگاه  احکام  به  توهین  اتهام  به  خان 
نشدن به جلسه رسیده گی به تخلفات صادر شده 

است.
در  تخلفات  به  رسیده گی  کمیته  مسووالن 
رأی  در جلسه ای  پاکستان  انتخابات  کمیسیون 
به صدور حکم بازداشت عمران خان، رهبر حزب 
تحریک انصاف پاکستان و دو تن دیگر از اعضای 

ارشد این حزب داده اند.
از  استفاده  حق  پاکستان  انتخابات  کمیسیون 
قرار وثیقه برای عمران خان و دو هم حزبی او را 

محفوظ دانسته است.
گفتنی  است که پارلمان پاکستان سال گذشته 
نخست وزیری  پست  از  را  خان  عمران  میالدی 

برکنار کرد.


